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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 F2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura de
formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

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

1 Volum aparent d'edificació 596,500 596,500 C#*D#*E#*F#

2 Volum marquesines 538,200 538,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.134,700

2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.Tot inclòs completament acabat.

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

1 Paviment antic pas inferior inutilitzat 643,300 643,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,300

3 F2111510 m3 Enderroc complert de murs de formigó armat amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i
càrrega sobre camió o contenidor

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

1 Murs antic pas inferior inutilitzat 46,540 46,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,540

4 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total arquetes a enderrocar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material
per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

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

1 Total esbrossada vials 29.601,000 29.601,000 C#*D#*E#*F#

2 Total esbrossada zones verdes 14.371,000 14.371,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 43.972,000

2 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra i
càrrega i transport del material a l'abocador autoritzat. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra.

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

1 Vial 1 4.309,900 4.309,900 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 4.756,800 4.756,800 C#*D#*E#*F#

3 Vial 3 6.308,500 6.308,500 C#*D#*E#*F#

4 Vial 4 4.352,900 4.352,900 C#*D#*E#*F#

5 Vial 5 7.272,400 7.272,400 C#*D#*E#*F#

6 Vial 6 3.392,500 3.392,500 C#*D#*E#*F#

7 Vial 7 2.567,700 2.567,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.960,700

3 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, transport a la zona
d'aplec pròpia dins de l'obra i, si s'escau, al centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Vial 1 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 50,300 50,300 C#*D#*E#*F#

3 Vial 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vial 5 111,300 111,300 C#*D#*E#*F#

6 Vial 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Vial 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

4 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs exteriors, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Vial 1 2.148,600 2.148,600 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 1.750,800 1.750,800 C#*D#*E#*F#

3 Vial 3 3.334,700 3.334,700 C#*D#*E#*F#

4 Vial 4 2.325,100 2.325,100 C#*D#*E#*F#

5 Vial 5 2.209,200 2.209,200 C#*D#*E#*F#

6 Vial 6 2.540,300 2.540,300 C#*D#*E#*F#

7 Vial 7 1.909,000 1.909,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.217,700

5 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 3

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

1 Vial 1 1.818,700 1.818,700 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 2.066,300 2.066,300 C#*D#*E#*F#

3 Vial 3 2.744,700 2.744,700 C#*D#*E#*F#

4 Vial 4 1.917,800 1.917,800 C#*D#*E#*F#

5 Vial 5 3.190,800 3.190,800 C#*D#*E#*F#

6 Vial 6 1.481,700 1.481,700 C#*D#*E#*F#

7 Vial 7 1.116,600 1.116,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.336,600

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Subcapítol 01  SUBBASES, BASES I PAVIMENTS

1 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

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

1 Vial 1 532,100 532,100 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 504,900 504,900 C#*D#*E#*F#

3 Vial 3 587,900 587,900 C#*D#*E#*F#

4 Vial 4 451,500 451,500 C#*D#*E#*F#

5 Vial 5 768,100 768,100 C#*D#*E#*F#

6 Vial 6 254,600 254,600 C#*D#*E#*F#

7 Vial 7 135,200 135,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.234,300

2 F9210020 m3 Base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

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

1 Vial 1 407,300 407,300 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial 3 872,000 872,000 C#*D#*E#*F#

4 Vial 4 538,700 538,700 C#*D#*E#*F#

5 Vial 5 810,100 810,100 C#*D#*E#*F#

6 Vial 6 541,500 541,500 C#*D#*E#*F#

7 Vial 7 464,300 464,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.233,900

3 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

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

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 4

1 Total voreres 14.799,262 14.799,262 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.799,262

4 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

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

1 T Volum (m3) Densitat (t/m3)

2 MB intermèdia vial 1 106,500 1,800 191,700 C#*D#*E#*F#

3 MB intermèdia vial 2 101,100 1,800 181,980 C#*D#*E#*F#

4 MB intermèdia vial 3 117,700 1,800 211,860 C#*D#*E#*F#

5 MB intermèdia vial 4 90,400 1,800 162,720 C#*D#*E#*F#

6 MB intermèdia vial 5 153,700 1,800 276,660 C#*D#*E#*F#

7 MB intermèdia vial 6 45,300 1,800 81,540 C#*D#*E#*F#

8 MB intermèdia vial 7 27,100 1,800 48,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.155,240

5 F9H31251 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix

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

1 T Superfíce Núm, capes

2 Calçada 9.185,483 2,000 18.370,966 C#*D#*E#*F#

3 Carril aparcament 5.616,343 2,000 11.232,686 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.603,652

6 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sitètics, inclou subministrament, estesa, reg i compactació.
Segons plànols de detall. Tot inclòs.

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

1 T Superfície (m2 Espessor (m) Densitat (t/m3)

2 Accessos zona verda 4.008,533 0,040 1,800 288,614 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,614

7 F9E10060 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de ciment pòrtland. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

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

1 Total voreres 14.799,262 14.799,262 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.799,262

8 F9E10201 m2 Paviment de rajol hidràulic amb acabat superficial buixardat i bordó, de color, de 20x20x4 cm, igual a l'existent al
sector, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 5

1 Total rajola estriada 330,520 330,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,520

9 F9G10100 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 21-25 cm per a calçades i altres paviments, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir
per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual),
inclou replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.
Segons plànols.

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

1 Pista poliesportiva 912,467 912,467 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 912,467

10 F9A10100 m3 Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construcció i demolició, inclòs subministrament, estesa
i compactació al 95% del PM. Tot inclòs completament acabat.

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

1 T Superfície (m2 Espessor (m)

2 Zona pistes petanca i fitness 577,147 0,200 115,429 C#*D#

3 Zona taules ping-pong 378,802 0,200 75,760 C#*D#

4 Zona pícnic 880,214 0,200 176,043 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 367,232

11 F9P90010 m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons UNE-EN 1177, format per llosetes de cautxú
reciclat de 50x50 cm i 20 mm de gruix, superfície antilliscant, col·locat superficialment amb junts amb adhesiu.
Tot inclòs completament acabat.

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

1 Zona infantil 1.278,616 1.278,616 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.278,616

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Subcapítol 02  VORADES, RIGOLES I CUNETES

1 FD560015 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Límit amb sòl no urbanitzables 598,000 598,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 598,000

2 F9680115 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb rigola de 30x30x8 cm amb base de formigó
HM-20, inclou subminstrament, col·locació i pp de peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.

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

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 6

1 Total vorada en corba 428,568 428,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 428,568

3 F9670355 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x28 cm amb rigola de 30x30x8 cm amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

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

1 Total vorada en recta 3.023,369 3.023,369 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.023,369

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Subcapítol 03  ESCOCELLS I GUALS

1 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o
equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total escocells als eixos 272,000 272,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,000

2 F991C225 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb morter

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

1 Total escocells als eixos 272,000 272,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,000

3 F9850121 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials prefabricades, base de
formigó segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total guals vianants en vorera de 3m 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  XARXA PLUVIALS
Títol 4 01  EXCAVACIONS

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

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

1 Total excavació pluvials 2.236,600 2.236,600 C#*D#*E#*F#
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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 2.236,600

2 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Vial 6 438,500 438,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 438,500

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  XARXA PLUVIALS
Títol 4 02  CANALITZACIONS I ESCOMESES

1 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total connexions xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Escomeses a particulars T Núm, escomes Longitud esco

2 Escomeses de 25,7 m 2,000 25,700 51,400 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses de 12,5 m 36,000 12,500 450,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses de 9,5 m 85,000 9,500 807,500 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.308,900

3 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total escomeses 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

4 GD7JM625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 450 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades PEAD DN
450

1.037,600 1.037,600 C#*D#*E#*F#
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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1.037,600

5 GD7JN625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades PEAD DN
500

114,200 114,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,200

6 GD7JP625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 560 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades PEAD DN
560

142,400 142,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,400

7 GD7JQ625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades PEAD DN
630

358,800 358,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,800

8 GD7JR425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 710 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades PEAD DN
710

296,500 296,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,500

9 GD7JS425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades PEAD DN
800

287,200 287,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,200

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  XARXA PLUVIALS

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 9

Títol 4 03  POUS I EMBORNALS

1 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat
i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total pous registre pluvials 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2 FD5J0010 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm i alçada de 40 mm, classe C-250, i
amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total embornals pluvials 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

3 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total connexions d'embornals a pous 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  XARXA PLUVIALS
Títol 4 04  DIPÒSIT PLUVIALS

1 F4D00000 m3 Partida alçada d'abonament íntegre per a la redacció del projecte bàsic i d'execució d'un dipòsit d'aigües pluvials
soterrat

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

1 Volum del dipòsit (m3) 810,000 810,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 02  XARXA RESIDUALS
Títol 4 01  EXCAVACIONS

1 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

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

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 10

1 Total excavacions residuals 1.816,000 1.816,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.816,000

2 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Vial 6 163,300 163,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,300

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 02  XARXA RESIDUALS
Títol 4 02  CANALITZACIONS I ESCOMESES

1 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total connexions a xarxa existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GD7JC625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Escomeses a particulars T Núm, escomes Longitud esco

2 Escomeses de 25,0 m 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses de 13,5 m 15,000 13,500 202,500 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses de 11,5 m 23,000 11,500 264,500 C#*D#*E#*F#

5 Escomeses de 10,5 m 33,000 10,500 346,500 C#*D#*E#*F#

6 Escomeses de 8,5 m 50,000 8,500 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.288,500

3 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total escomeses 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

4 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades PEAD DN
200

1.710,700 1.710,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1.710,700

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 02  XARXA RESIDUALS
Títol 4 03  POUS

1 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat
i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total pous de registre residuals 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 04  XARXA D'ABASTAMENT
Subcapítol 01  EXCAVACIONS

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

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

1 Total excavació abastament 1.574,760 1.574,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.574,760

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 04  XARXA D'ABASTAMENT
Subcapítol 02  CANALITZACIONS I ESCOMESES

1 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 Longitud total canonades DN 50 2.096,300 2.096,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.096,300

2 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

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

1 Longitud total canonades DN 75 1.122,200 1.122,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1.122,200

3 FFB1E625 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, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonades DN 110 62,300 62,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,300

4 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó
doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues,
amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Connexió a xarxa existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

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

1 T Núm, escomes Longitud esco

2 123,000 1,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 04  XARXA D'ABASTAMENT
Subcapítol 03  HIDRANTS I VÀLVULES

1 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FN120410 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs
tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Total vàlvules comporta en canonades
D 50

43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000
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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 13

3 FN120420 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D 75 mm. Inclòs
tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Total vàlvules comporta en canonades
D 75

24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 FN120430 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 110 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

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

1 Total vàlvules comporta en canonades
D 110

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FJM30162 u Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FN749C24 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 18 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 Total vàlvula reductora de pressió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs
tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Vàlvules a escomeses particulars 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

8 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

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

1 Arqueta d'inspecció de vàlvules 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

AMIDAMENTS Data: 07/10/13 Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 05  XARXA DE REG
Subcapítol 01  EXCAVACIONS

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

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

1 Total excavació reg 437,150 437,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,150

2 FR3P0500 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total estesa terres vegetals reg 140,080 140,080 C#*D#*E#*F#

2 Zona verda P4.02 72,900 72,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,980

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 05  XARXA DE REG
Subcapítol 02  CANALITZACIONS

1 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 Longitud total canonada 32 mm 241,700 241,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,700

2 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 Longitud total canonada 40 mm 162,600 162,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,600

3 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 Longitud total canonada 50 mm 116,500 116,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 116,500

4 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

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

1 Longitud total canonada 75 mm 321,500 321,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,500

5 FFB1E625 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, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

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

1 Longitud total canonada 110 mm 372,100 372,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,100

6 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó
doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues,
amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Connexions a xarxa d'abastament i a
dipòsit de pluvials

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 05  XARXA DE REG
Subcapítol 03  ASPERSORS I ALTRES

1 FJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 2 estacions. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FJS4000B u Aspersor emergent, model i broquet segos s'indica en els plànols, inclou subministrament, instal·lació,
col·locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter, i part proporcional de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Nombre total d'aspersors 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 FN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs
tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules connexió xarxa d'abastament
i dipòsit de fluvials

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 06  XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol 01  SERVEIS AFECTATS

1 F21G0011 m Desmuntatge de línia de BT aèria existent. Tot inclòs.

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

1 Línia BT aèria 326,250 326,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,250

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 06  XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol 02  EXCAVACIONS I CANALITZACIONS

1 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

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

1 Total conducció MT (1 circuit) vorera 1.162,200 1.162,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.162,200

2 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

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

1 Total conducció BT (1 circuit) vorera 1.224,400 1.224,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.224,400

3 FDG50155 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Total conducció MT i BT (2 circuits)
vorera

439,200 439,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,200

4 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits)

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

EUR
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1 Eix 4 46,700 46,700 C#*D#*E#*F#

2 Eix 6 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,180

5 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (2 circuits)

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

1 Total conducció BT (2 circuits) calçada 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

6 FDG50130 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (2 circuits)

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

1 Total conducció MT (1 circuit + 1
reserva) calçada

59,700 59,700 C#*D#*E#*F#

2 Total conducció MT i BT (2 circuit)
calçada

15,100 15,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,800

7 FDG50185 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT + 2 reserves), inclou excavació, reblert i
compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Total conducció MT (2 circuits MT + 3
BT  1 reserva) calçada

7,300 7,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,300

8 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Total conducció MT (1 circuit MT + 2
BT + 1 reserva) vorera

34,600 34,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,600

9 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total enderroc calçada existent 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,900

10 F9ER0010 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
enderroc base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total enderroc vorera existent 247,700 247,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,700

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 06  XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol 03  ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES

1 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a
cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

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

1 Total línia MT 1.732,350 1.732,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.732,350

2 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

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

1 Total línia BT 1.796,481 1.796,481 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.796,481

3 FGJ20010 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, ventilació horitzontal o vertical,
inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès
perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i
pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O. inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Total ET's 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot inclòs
completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total quadres generals 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

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

1 Total quadres distribució a parcel·les 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítol 01  EXCAVACIONS I CANALITZACIONS

1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Total canalització sota vorera
enllumenat

4.334,600 4.334,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.334,600

2 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

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

1 Total canalització sota calçada
enllumenat

63,470 63,470 C#*D#*E#*F#

7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,470

3 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

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

1 Total cable enllumenat 4.398,100 4.398,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.398,100

4 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

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

1 Total cable posada a terra 4.398,100 4.398,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.398,100
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5 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

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

1 Total arquetes 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítol 02  COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES

1 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst fins a 6 sortides. Inclou subministrament i
col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caixa general de protecció, caixa
de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FHM10005 u Columna troncocònica de 3 m d'alçada galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

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

1 Total columnes 3m 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

3 FHM10035 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

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

1 Total columna 8m 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,000

4 FHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

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

1 Total columnes 10m 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

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

1 Total lluminària JCH-250-CC 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,000
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6 FHN30010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.

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

1 Total lluminàries ML-250-TS 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

7 FHQ30010 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 150 W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

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

1 Total lluminàries TOP-404/D 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i
inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FGZZE0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 20 kW i
inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 01  EXCAVACIONS I CANALITZACIONS

1 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC (AD) DN 63 mm de doble capa segons
norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i rebliment de rasa,
col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i
transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

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

1 Total canalitzacions 63 mm 2.134,920 2.134,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.134,920

2 FDG5L200 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC (AD) DN 125 mm de doble capa segons
norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació
de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport
de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
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s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Total canalització 110 mm 36,150 36,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,150

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 02  ARQUETES

1 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó,
inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Total arquetes H 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

2 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400,
execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Total arquetes D 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 09  ENJARDINAMENT

1 FR3P0500 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Zona enjardinada 6.358,660 6.358,660 C#*D#*E#*F#

2 Zona pícnic 880,210 880,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.238,870

2 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les proporcions: 10 m3
d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob òrgano-mineral d'alliberament
lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus especificat.

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

1 Total zona enjardinada 6.358,660 6.358,660 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6.358,660

3 FR400006 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat amb
arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

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

1 Total mèlies 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

4 FR400011 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a 35 cm d'alçada, presentat amb arrel nua, amb bona
estructura aèrea i radical, inclou subministrament i transport.

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

1 Total lledoners 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

5 FR400002 u Gènere espècie 'Pinus Halepensis' (Pi blanc), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat
amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

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

1 Total pins blancs 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

6 FR400003 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat amb
arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

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

1 Total oliveres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 10  SENYALITZACIÓ

1 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre
amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

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

1 Total separació de carrils 936,290 936,290 C#*D#*E#*F#

2 Total carril d'aparcament 2.366,910 2.366,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.303,200

2 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

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

1 Tipus símbol T Superfície (m2 Nombre símbo

2 Cedeixi el pas 1,434 1,000 1,434 C#*D#*E#*F#
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3 STOP 2,100 8,000 16,800 C#*D#*E#*F#

4 Fletxa recta 1,200 32,000 38,400 C#*D#*E#*F#

5 Fletxa gir simple 1,333 2,000 2,666 C#*D#*E#*F#

6 Fletxa recte-gir 2,175 15,000 32,625 C#*D#*E#*F#

7 Fletxa doble gir 2,159 3,000 6,477 C#*D#*E#*F#

8 Línia de detenció stàndard 1,280 22,000 28,160 C#*D#*E#*F#

9 Superfície total altres línies detenció 20,190 20,190 C#*D#*E#*F#

10 Plaça PMR estreta 11,500 5,000 57,500 C#*D#*E#*F#

11 Plaça PMR ampla 12,500 8,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,252

3 FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

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

1 Tipus pas T Superfície (m2 Nombre d'unit

2 Pas vianants 3,5 m 14,000 11,000 154,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas vianants 7 m 8,000 16,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,000

4 FBB10110 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols.

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

1 R-101 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 R-302 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 R-303 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 R-308 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 R-400 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 R-402 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 FBB20010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols.

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

1 S-13 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

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

1 R-2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FBB10020 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

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

1 Total senyals verticals 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 11  ELEMENTS URBANS

1 FQ110140 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de longitud format per una estructura de fosa dúctil, amb
tractament protector ''Ferrus'' o similar, taulons de fusta tropical amb acabat natural tractada amb ''Lignus'' o
similar, protector fungicida, insecticida i hidròfug, i cargols d'acer inoxidable. Inclou subministrament, col·locació,
excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total bancs llargs 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

2 FQ210020 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro amb barret i cendrer incorporat, amb tractament protector
''Ferrus'' o similar i imprimació epoxi i pintura polièster en pols color negre forja. Inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total papereres 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 FQ310040 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de ferro, amb tractament protector tipus ''Ferrus'' o similar i acabat
imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé, pletina fixació-aixeta polsador d'acer niquelat i
reixa de fosa dúctil i marc de ferro. Inclou subministrament i col·locació amb ancoratge, formació d'arqueta de
recollida d'aigües de forma coincident amb la reixa formada per base de formigó HM-20 i parets d'obra de
fàbrica amb arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari per al
subministrament d'aigua amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs fins a l'embornal més proper
amb bonera. Tot inclòs completament acabat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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4 FQ110120 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs adossats, tot format per taulons de fusta de pi amb tractament
d'assecatge i autoclau a vuit-pressió classe 4 contra corcs, tèrmits, insectes, etc. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total taules de pícnic 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FQ210030 u Aparcabicicletes universal en U d'acer inoxidable galvanitzat i anclatge en formigó. Inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total aparcabicicletes 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FQ110130 u Bicicleta estàtica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FQ110135 u Bicicleta el·líptica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total bicicletes el·líptiques 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FQ110150 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN 1270 de pal cilínidric d'acer, taulell perforat amb rectangle
massís, provist de cartela i tirants de reforç per impedir la seva deformació i trencament, doble anella d'acer
massís amb allotjament per a la xarxa i xarxa de malles de cadena de ferro soldada. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FQ110160 u Porteria de futbol sala/handbol amb frontal construït en tub d'acer de 80x80mm, desengreix per fosfatació
cristal·lina i termolacat en epoxipoliéster en vermell (ASTM 11,757 / DIN 50015) i franges blanques, i suports
posteriors metàl·lics fabricats en tub d'acer rodó. Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total porteries de futbol 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FQ110170 u Taula de ping-pong antivandàlica construida amb xasisí intern de tub, recobert de polièster i nucli interior
premsat de poliuretà i fibra de vidre. Estable i robusta, resistència superior a la necessària per a la pràctica del
joc i blindada contra possibles actes vandàlics. Propietats antixoc i antigrafiti. Línies de joc laterals color blanc
embotides dins la capa. Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total taules ping-pong 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FQ110180 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total columpis normals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FQ110190 u Columpi tipus ''KSW90040-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total columpis rodons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FQ110200 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total xarxes grans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FQA20080 u Joc de molla tipus '' KOMPAN MOMENTS'' o equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonaments de
formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Total jocs de molla 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FQA20090 u Spinner tipus '' KOMPAN ELEMENTS'' o equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonaments de formigó
HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FQA20100 u Combinació tipus ''KOMPLAY KPL1005-0901'' o equivalent. Subministrament, col·locació i muntatge amb tot
tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Total combinacions joc infantil 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FQA20110 u Pista de petanca de 15,0x4,0x0,4m en fusta de pi tractada amb autoclau. Subministrament, col·locació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 12  IMPREVISTOS

1 PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 PPA13001 u Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut (2%)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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F2111500P-1 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura de formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

10,63 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F2111510P-2 m3 Enderroc complert de murs de formigó armat amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2190300P-3 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F21D0010P-4 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

16,31 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F21G0011P-5 m Desmuntatge de línia de BT aèria existent. Tot inclòs. 5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F2210010P-6 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs.

0,13 €

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F2210110P-7 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra i càrrega i transport del material a l'abocador autoritzat. Tot inclòs
completament acabat, segons Direcció d'Obra.

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F2210210P-8 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics,
transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra i, si s'escau, al centre de reciclatge autoritzat.
Tot inclòs completament acabat.

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F2226123P-9 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,36 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F2226243P-10 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F2260120P-11 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs exteriors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F2260251P-12 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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F4D00000P-13 m3 Partida alçada d'abonament íntegre per a la redacció del projecte bàsic i d'execució d'un
dipòsit d'aigües pluvials soterrat

386,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS)

F9210010P-14 m3 Sub-base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot
inclòs.

15,41 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F9210020P-15 m3 Base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot
inclòs.

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F9360005P-16 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F9670355P-17 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x28 cm amb rigola de 30x30x8 cm amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols
de detall. Tot inclòs completament acabat.

28,37 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F9680115P-18 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb rigola de 30x30x8 cm amb
base de formigó HM-20, inclou subminstrament, col·locació i pp de peces especials, segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.

30,06 €

(TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

F9850121P-19 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades, base de formigó segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

384,52 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F9910020P-20 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8
cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

49,41 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F991C225P-21 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre
bastiment col·locat amb morter

137,07 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

F9A10100P-22 m3 Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construcció i demolició, inclòs
subministrament, estesa i compactació al 95% del PM. Tot inclòs completament acabat.

9,27 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

F9E10060P-23 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Model a determinar per la Direcció d'Obra.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de
detall.

16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F9E10201P-24 m2 Paviment de rajol hidràulic amb acabat superficial buixardat i bordó, de color, de 20x20x4 cm,
igual a l'existent al sector, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.

21,14 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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F9ER0010P-25 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs
completament acabat.

24,81 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F9G10100P-26 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 21-25 cm per a calçades i altres paviments, amb
una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual
i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb
incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb
bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de
junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.

23,56 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

F9H10010P-27 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

53,29 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

F9H30030P-28 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sitètics, inclou subministrament, estesa, reg
i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.

335,51 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F9H31251P-29 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B
50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm
de gruix

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

F9HR0010P-30 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot
inclòs completament acabat.

20,01 €

(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

F9P90010P-31 m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons UNE-EN 1177, format per
llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 20 mm de gruix, superfície antilliscant, col·locat
superficialment amb junts amb adhesiu. Tot inclòs completament acabat.

43,92 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FBA10110P-32 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FBA30010P-33 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FBA30020P-34 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes
de vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBB10020P-35 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

116,04 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FBB10110P-36 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

107,55 €

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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FBB10210P-37 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

129,85 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FBB20010P-38 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

102,06 €

(CENT DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FBBZ0010P-39 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

52,11 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FD560015P-40 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament acabat. 6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FD5J0010P-41 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm i
alçada de 40 mm, classe C-250, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot
inclòs completament acabat.

144,37 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FD7Z0110P-42 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent,
excavació manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs
completament acabat.

303,12 €

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FD7Z0140P-43 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 379,07 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FDD20010P-44 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Segons plànols
(Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

622,98 €

(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDG10010P-45 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (1 Circuit)

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FDG10020P-46 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (2 Circuits)

7,46 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FDG10110P-47 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (1 Circuit)

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FDG50110P-48 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FDG50130P-49 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

18,30 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FDG50155P-50 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

11,63 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FDG50165P-51 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

19,09 €

(DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FDG50185P-52 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT + 2 reserves), inclou
excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó
HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

51,74 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDG50210P-53 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDG50220P-54 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

18,79 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FDG5L002P-55 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC (AD) DN 63 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I.
Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

16,21 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FDG5L200P-56 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC (AD) DN 125 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou
excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

19,76 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FDK20010P-57 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

163,19 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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FDK20120P-58 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 134,05 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FDK2L002P-59 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc,
tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

450,71 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FDK2L006P-60 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i
tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

926,24 €

(NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FFB16655P-61 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FFB17655P-62 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FFB18655P-63 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FFB1A625P-64 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

25,74 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFB1E625P-65 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, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

39,26 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FFB23455P-66 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FG000220P-67 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst fins a 6 sortides. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins
l'armari, caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra.
Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

5.263,39 €

(CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FG140010P-68 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot
inclòs completament acabat.

1.837,18 €

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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FG153C22P-69 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

51,27 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FG310015P-70 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FG380020P-71 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FG390010P-72 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

18,68 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FGJ20010P-73 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, ventilació
horitzontal o vertical, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de
cel·les del transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats
exteriors a determinar per la D.O. inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.

32.530,28 €

(TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FGK20010P-74 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i
terminals connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

39,59 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FGZZE0020P-75 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.990,13 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FGZZE0030P-76 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

2.534,30 €

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FHM10005P-77 u Columna troncocònica de 3 m d'alçada galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

257,75 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FHM10035P-78 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

484,96 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FHM10040P-79 u Columna troncocònica de10 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

548,04 €

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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FHN30010P-80 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

394,58 €

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FHN30020P-81 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble nivell.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

439,67 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FHQ30010P-82 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 150 W de VSAP. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

490,62 €

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FJM30162P-83 u Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

287,58 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJS4000BP-84 u Aspersor emergent, model i broquet segos s'indica en els plànols, inclou subministrament,
instal·lació, col·locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter,
i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FJSA0022P-85 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 2 estacions. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

159,22 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FJZ10001P-86 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

2.165,07 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FJZZ0088P-87 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

11,47 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FM210010P-88 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

747,13 €

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FN120405P-89 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

246,66 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

FN120410P-90 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 50 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

286,07 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FN120420P-91 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar
de D 75 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

357,71 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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FN120430P-92 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 110 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

508,95 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FN749C24P-93 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 18 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

785,76 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FQ110120P-94 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs adossats, tot format per taulons de fusta de pi
amb tractament d'assecatge i autoclau a vuit-pressió classe 4 contra corcs, tèrmits, insectes,
etc. Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat.

944,89 €

(NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FQ110130P-95 u Bicicleta estàtica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament
acabat.

1.937,00 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS)

FQ110135P-96 u Bicicleta el·líptica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament
acabat.

1.633,26 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FQ110140P-97 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de longitud format per una estructura de
fosa dúctil, amb tractament protector ''Ferrus'' o similar, taulons de fusta tropical amb acabat
natural tractada amb ''Lignus'' o similar, protector fungicida, insecticida i hidròfug, i cargols
d'acer inoxidable. Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

443,81 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FQ110150P-98 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN 1270 de pal cilínidric d'acer, taulell
perforat amb rectangle massís, provist de cartela i tirants de reforç per impedir la seva
deformació i trencament, doble anella d'acer massís amb allotjament per a la xarxa i xarxa de
malles de cadena de ferro soldada. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

1.435,20 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FQ110160P-99 u Porteria de futbol sala/handbol amb frontal construït en tub d'acer de 80x80mm, desengreix
per fosfatació cristal·lina i termolacat en epoxipoliéster en vermell (ASTM 11,757 / DIN
50015) i franges blanques, i suports posteriors metàl·lics fabricats en tub d'acer rodó. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.

652,60 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FQ110170P-100 u Taula de ping-pong antivandàlica construida amb xasisí intern de tub, recobert de polièster i
nucli interior premsat de poliuretà i fibra de vidre. Estable i robusta, resistència superior a la
necessària per a la pràctica del joc i blindada contra possibles actes vandàlics. Propietats
antixoc i antigrafiti. Línies de joc laterals color blanc embotides dins la capa. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.

2.953,21 €

(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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FQ110180P-101 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament
acabat.

504,00 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS)

FQ110190P-102 u Columpi tipus ''KSW90040-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament
acabat.

543,84 €

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQ110200P-103 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació,
excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

5.385,08 €

(CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FQ210020P-104 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro amb barret i cendrer incorporat, amb
tractament protector ''Ferrus'' o similar i imprimació epoxi i pintura polièster en pols color
negre forja. Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó.
Tot inclòs completament acabat.

125,57 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FQ210030P-105 u Aparcabicicletes universal en U d'acer inoxidable galvanitzat i anclatge en formigó. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

84,68 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ310040P-106 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de ferro, amb tractament protector tipus
''Ferrus'' o similar i acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé,
pletina fixació-aixeta polsador d'acer niquelat i reixa de fosa dúctil i marc de ferro. Inclou
subministrament i col·locació amb ancoratge, formació d'arqueta de recollida d'aigües de
forma coincident amb la reixa formada per base de formigó HM-20 i parets d'obra de fàbrica
amb arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari
per al subministrament d'aigua amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs fins a
l'embornal més proper amb bonera. Tot inclòs completament acabat

1.128,65 €

(MIL  CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FQA20080P-107 u Joc de molla tipus '' KOMPAN MOMENTS'' o equivalent, inclou excavació, empotrament amb
fonaments de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

651,36 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FQA20090P-108 u Spinner tipus '' KOMPAN ELEMENTS'' o equivalent, inclou excavació, empotrament amb
fonaments de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

965,75 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FQA20100P-109 u Combinació tipus ''KOMPLAY KPL1005-0901'' o equivalent. Subministrament, col·locació i
muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

4.227,82 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FQA20110P-110 u Pista de petanca de 15,0x4,0x0,4m en fusta de pi tractada amb autoclau. Subministrament,
col·locació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

370,13 €

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FR3P0500P-111 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs
completament acabat.

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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FR400002P-112 u Gènere espècie 'Pinus Halepensis' (Pi blanc), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de
terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

82,32 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FR400003P-113 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de
terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

85,86 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FR400006P-114 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m de
terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

129,00 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS)

FR400011P-115 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a 35 cm d'alçada, presentat amb arrel nua,
amb bona estructura aèrea i radical, inclou subministrament i transport.

116,00 €

(CENT SETZE EUROS)

FR720001P-116 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha
d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de
llavors del tipus especificat.

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GD7JC625P-117 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

33,05 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

GD7JE625P-118 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

62,96 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

GD7JM625P-119 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 450 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

222,74 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD7JN625P-120 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

256,99 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GD7JP625P-121 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 560 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

291,33 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GD7JQ625P-122 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

351,47 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

GD7JR425P-123 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 710 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

314,02 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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GD7JS425P-124 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

392,15 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PPA12001P-125 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%) 195.696,68 €

(CENT NORANTA-CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS)

PPA13001P-126 u Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut (2%) 78.278,67 €

(SETANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS)

Golmés, octubre de 2013

MARC FARRÉ MARINÉ

Autor del projecte
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P-1 F2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb

estructura de formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans

manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

10,63 €

Altres conceptes 10,63000 €

P-2 F2111510 m3 Enderroc complert de murs de formigó armat amb mitjans manuals i mecànics, sense

classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

18,74 €

Altres conceptes 18,74000 €

P-3 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o

manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i

càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

2,11 €

Altres conceptes 2,11000 €

P-4 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de

material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada

segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb

contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot

inclòs completament acabat.

16,31 €

Altres conceptes 16,31000 €

P-5 F21G0011 m Desmuntatge de línia de BT aèria existent. Tot inclòs. 5,31 €

Altres conceptes 5,31000 €

P-6 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i

càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge

autoritzat. Tot inclòs.

0,13 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-7 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia

dins de l'obra i càrrega i transport del material a l'abocador autoritzat. Tot inclòs

completament acabat, segons Direcció d'Obra.

2,61 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-8 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics,

transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra i, si s'escau, al centre de reciclatge autoritzat.

Tot inclòs completament acabat.

2,03 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 0,60480 €

Altres conceptes 1,42520 €

P-9 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,

amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,36 €

Altres conceptes 9,36000 €

P-10 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,

amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,18 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-11 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs exteriors, de característiques a

determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

5,23 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B03DU230 m3 Sòl tolerable procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l 3,91200 €

Altres conceptes 1,25550 €

P-12 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de

característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,

transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs

7,15 €
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completament acabat.

B03DU220 m3 Sòl seleccionat procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport 5,90400 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 1,18350 €

P-13 F4D00000 m3 Partida alçada d'abonament íntegre per a la redacció del projecte bàsic i d'execució d'un

dipòsit d'aigües pluvials soterrat

386,00 €

Sense descomposició 386,00000 €

P-14 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot

inclòs.

15,41 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0371U10 m3 Tot-u natural 13,34300 €

Altres conceptes 2,00450 €

P-15 F9210020 m3 Base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot

inclòs.

15,40 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 13,33200 €

Altres conceptes 2,00550 €

P-16 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,

estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs

completament acabat.

6,79 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08560 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21179 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,02490 €

Altres conceptes 0,24333 €

P-17 F9670355 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x28 cm amb rigola de 30x30x8 cm amb base de

formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols

de detall. Tot inclòs completament acabat.

28,37 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,91440 €

B9740020 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm per a rigola 5,35500 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,06604 €

B9650345 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x28 cm 6,91950 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

Altres conceptes 5,95490 €

P-18 F9680115 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb rigola de 30x30x8 cm amb

base de formigó HM-20, inclou subminstrament, col·locació i pp de peces especials, segons

plànols. Tot inclòs completament acabat.

30,06 €

B9660100 m Vorada corba fins a radis de 5 m, inclou p.p. de peces especials 8,42100 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,91440 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,06604 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/10/13 Pàg.: 3

B9740020 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm per a rigola 5,35500 €

Altres conceptes 6,14340 €

P-19 F9850121 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials

prefabricades, base de formigó segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

384,52 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21920 €

B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, amb part proporcional de peces centrals i peces especi 208,64000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 40,16600 €

Altres conceptes 134,49480 €

P-20 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8

cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs

completament acabat.

49,41 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21920 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,88560 €

B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 100x20x8 cm tipu 24,40000 €

Altres conceptes 16,90520 €

P-21 F991C225 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color

negre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre

bastiment col·locat amb morter

137,07 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,28512 €

B993C225 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de col 125,00000 €

Altres conceptes 11,78488 €

P-22 F9A10100 m3 Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construcció i demolició, inclòs

subministrament, estesa i compactació al 95% del PM. Tot inclòs completament acabat.

9,27 €

B0322R00 m3 Sauló procedent de granulats reciclats 6,78700 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 2,42050 €

P-23 F9E10060 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3

de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Model a determinar per la Direcció d'Obra.

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de

detall.

16,61 €

B9E10010 m2 Panot gris de 20x20x4 cm 6,17100 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

Altres conceptes 10,06660 €

P-24 F9E10201 m2 Paviment de rajol hidràulic amb acabat superficial buixardat i bordó, de color, de 20x20x4 cm,

igual a l'existent al sector, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment

pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs

completament acabat, segons plànols de detall.

21,14 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

B9E10020 m2 Panot gris estriat 20x20x4cm 7,75200 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 13,07685 €

P-25 F9ER0010 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el

enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs

completament acabat.

24,81 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

B9E10010 m2 Panot gris de 20x20x4 cm 6,17100 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

Altres conceptes 12,52860 €

P-26 F9G10100 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 21-25 cm per a calçades i altres paviments, amb

una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual

i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb

incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb

bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de

junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament

acabat. Segons plànols.

23,56 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08560 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21179 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,43500 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,16460 €

Altres conceptes 3,43863 €

P-27 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,

col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

53,29 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipu 2,25000 €

B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa intermitja AC 22 bin B50/70 D/S/G a 47,83000 €

Altres conceptes 3,21000 €

P-28 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sitètics, inclou subministrament, estesa, reg

i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.

335,51 €

B9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sintètics 331,40000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipu 0,75000 €

Altres conceptes 3,36000 €

P-29 F9H31251 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B

50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm

de gruix

2,69 €

B9H31251 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 am 2,51574 €

Altres conceptes 0,17426 €

P-30 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el

enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot

inclòs completament acabat.

20,01 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipu 0,75000 €

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S 7,56900 €

Altres conceptes 11,69100 €

P-31 F9P90010 m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons UNE-EN 1177, format per

llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 20 mm de gruix, superfície antilliscant, col·locat

superficialment amb junts amb adhesiu. Tot inclòs completament acabat.

43,92 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,51700 €



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/10/13 Pàg.: 5

B9P90010 m2 Lloseta de cautxú reciclat per a la formació de paviment protector de caigudes,  de 50x 38,90250 €

Altres conceptes 4,50050 €

P-32 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i

microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot

inclòs.

0,37 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,06516 €

Altres conceptes 0,30484 €

P-33 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i

microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

9,41 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,30320 €

Altres conceptes 8,10680 €

P-34 FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes

de vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

6,34 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,30320 €

Altres conceptes 5,03680 €

P-35 FBB10020 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou subministrament i col·locació.

Completament acabat, segons plànols.

116,04 €

BBM112U2 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part prop 61,46000 €

Altres conceptes 54,58000 €

P-36 FBB10110 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.

Completament acabat, segons plànols.

107,55 €

BBM126U2 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb pa 50,40000 €

Altres conceptes 57,15000 €

P-37 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.

Completament acabat, segons plànols.

129,85 €

BBM136U2 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb 74,10000 €

Altres conceptes 55,75000 €

P-38 FBB20010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.

Completament acabat, segons plànols.

102,06 €

BBM13U15 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb part proporcional d'elements 54,04000 €

Altres conceptes 48,02000 €

P-39 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.

Completament acabat, segons plànols.

52,11 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,57380 €

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 36,27000 €

Altres conceptes 15,26620 €

P-40 FD560015 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament acabat. 6,76 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-41 FD5J0010 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons

plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm i

alçada de 40 mm, classe C-250, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot

inclòs completament acabat.

144,37 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 7,20000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 40,83000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20660 €

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 0,59500 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,59040 €

Altres conceptes 90,94675 €

P-42 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent,

excavació manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs

completament acabat.

303,12 €

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, 303,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 379,07 €

BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 379,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou

aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o

quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament

de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Segons plànols

(Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

622,98 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 36,40000 €

BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa 79,54000 €

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona arti 282,97000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 52,21580 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,68580 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 23,16000 €

Altres conceptes 146,00840 €

P-45 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de

sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament

acabat, segons plànols. (1 Circuit)

5,22 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 1,56950 €

P-46 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de

sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament

acabat, segons plànols. (2 Circuits)

7,46 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €

Altres conceptes 3,80950 €

P-47 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de

sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament

acabat, segons plànols. (1 Circuit)

6,27 €
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B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €

Altres conceptes 2,61950 €

P-48 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de

rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de

PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

14,34 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,11960 €

Altres conceptes 1,37240 €

P-49 FDG50130 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de

rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de

PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

18,30 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,11960 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

Altres conceptes 5,33240 €

P-50 FDG50155 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT), inclou excavació,

reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de

protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons

plànols.

11,63 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,11960 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 0,85990 €

P-51 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT), inclou excavació,

reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de

protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons

plànols.

19,09 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 14,23920 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 1,20030 €

P-52 FDG50185 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT + 2 reserves), inclou

excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó

HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

51,74 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 21,35880 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 24,53320 €

P-53 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,

làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament

8,48 €
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acabat, segons plànols.

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 3,62910 €

P-54 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de

PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot

inclòs completament acabat, segons plànols.

18,79 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €

Altres conceptes 10,88160 €

P-55 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC (AD) DN 63 mm de

doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I.

Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada

conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al

gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si

s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,

segons plànols.

16,21 €

BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 1,38000 €

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu 0,88624 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de pvc, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 6 2,31000 €

BDGZL001 m Cinta senyalització 0,25000 €

BDGZL002 m Fil guia 0,28000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,78708 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedent 0,43128 €

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d 0,92906 €

Altres conceptes 5,84634 €

P-56 FDG5L200 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC (AD) DN 125 mm de

doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou

excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada

conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al

gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si

s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclòs completament acabat,

segons plànols.

19,76 €

BDGZL004 m Separadors per conductes de 110 mm 1,47000 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedent 0,52712 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,36088 €

BDGZL002 m Fil guia 0,28000 €

BDGZL001 m Cinta senyalització 0,25000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de pvc, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 1 5,56500 €

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu 0,93169 €

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents d 0,92906 €
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BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 5,33625 €

P-57 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,

l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet

acabat.

163,19 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 30,40000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,62360 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,06600 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 26,84000 €

Altres conceptes 91,26040 €

P-58 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 134,05 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 26,84000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 18,20000 €

Altres conceptes 83,27200 €

P-59 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera,

prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc,

tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels

conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a

qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

450,71 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,58250 €

BDKZL070 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o e 114,85000 €

BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricad 302,62000 €

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu 2,59339 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedent 5,46887 €

Altres conceptes 22,59524 €

P-60 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada,

prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i

tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels

conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a

qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

926,24 €

BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 140x70 cm, tipus LOCALRET o 349,62000 €

BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, prefabric 506,25000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,58250 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedent 10,87784 €

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manu 5,15837 €

Altres conceptes 51,75129 €

P-61 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,99 €

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,67320 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 0,02000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri 1,15500 €
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Altres conceptes 6,14180 €

P-62 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,81 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri 1,78800 €

BFB17600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 1,07100 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 0,04000 €

Altres conceptes 6,91100 €

P-63 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11,88 €

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

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

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,50800 €

Altres conceptes 7,67980 €

P-64 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

25,74 €

BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exteri 11,70000 €

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 3,64140 €

BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 0,42000 €

Altres conceptes 9,97860 €

P-65 FFB1E625 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, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

39,26 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 18,62700 €

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

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,89000 €

Altres conceptes 12,27660 €

P-66 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,

utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

2,43 €

BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exte 0,32100 €

BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,17340 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €

Altres conceptes 1,91560 €

P-67 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst fins a 6 sortides. Inclou

subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins

l'armari, caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i

proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra.

Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia

subministradora. Inclosa obra civil necessària.

5.263,39 €

BG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst per a 6 sortides. Inclou su 5.263,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot

inclòs completament acabat.

1.837,18 €
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BG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre ET 1.722,71000 €

Altres conceptes 114,47000 €

P-69 FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54,

muntada superficialment

51,27 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,31000 €

BG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb grau de protecció 38,00000 €

Altres conceptes 12,96000 €

P-70 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i

col·locació. Tot inclòs.

4,23 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,70300 €

Altres conceptes 1,52700 €

P-71 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i

proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,48 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 3,01420 €

P-72 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou

subministrament i col·locació. Tot inclòs.

18,68 €

BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 12,46000 €

Altres conceptes 6,22000 €

P-73 FGJ20010 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, ventilació

horitzontal o vertical, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de

cel·les del transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la

normativa de la companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats

exteriors a determinar per la D.O. inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs

completament acabat.

32.530,28 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,25070 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 88,07400 €

BGJ20010 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, ventila 29.948,92000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B5 20,72000 €

Altres conceptes 2.472,31530 €

P-74 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i

terminals connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació.

Tot inclòs.

39,59 €

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x 26,80560 €

Altres conceptes 12,78440 €

P-75 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar

superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el

certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;

lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.990,13 €

BGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg 1.990,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-76 FGZZE0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar

superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el

certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;

lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

2.534,30 €
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BGZZ0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg 2.534,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-77 FHM10005 u Columna troncocònica de 3 m d'alçada galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat

interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons

plànols.

257,75 €

BHM10005 u Columna troncocònica de 3 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 131,98000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,88596 €

Altres conceptes 72,03404 €

P-78 FHM10035 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat

interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons

plànols.

484,96 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,56658 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHM10035 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 335,42000 €

Altres conceptes 90,12342 €

P-79 FHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat

interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons

plànols.

548,04 €

BHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 367,17000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 36,60844 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

Altres conceptes 104,41156 €

P-80 FHN30010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP. Inclou subministrament i

col·locació. Tot inclòs segons plànols.

394,58 €

BHN30010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP 366,70000 €

Altres conceptes 27,88000 €

P-81 FHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble nivell.

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

439,67 €

BHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble niv 410,06000 €

Altres conceptes 29,61000 €

P-82 FHQ30010 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 150 W de VSAP. Inclou subministrament i

col·locació. Tot inclòs segons plànols.

490,62 €

BHQ30010 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 150 W de VSAP 468,94000 €

Altres conceptes 21,68000 €

P-83 FJM30162 u Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou

subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

287,58 €

BJM30162 u Ventosa D 60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 262,16000 €

Altres conceptes 25,42000 €

P-84 FJS4000B u Aspersor emergent, model i broquet segos s'indica en els plànols, inclou subministrament,

instal·lació, col·locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter,

i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

8,96 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06096 €



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/10/13 Pàg.: 13

BJS4000B u Difusor emergent, model i broquet segos s'indica en els plànols, inclou colze articulat i 3,89000 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,85500 €

Altres conceptes 4,15404 €

P-85 FJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 2 estacions. Inclou subministrament,

instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

159,22 €

BJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 12 estacions 125,24000 €

Altres conceptes 33,98000 €

P-86 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula

de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons

especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

2.165,07 €

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, 2.165,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-87 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del

terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

11,47 €

BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sort 7,37000 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-88 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou

subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

747,13 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 607,73000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,02745 €

Altres conceptes 139,37255 €

P-89 FN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,

de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,

subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

246,66 €

BN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1 208,47000 €

Altres conceptes 38,19000 €

P-90 FN120410 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,

de D 50 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,

subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

286,07 €

BN120410 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1 247,88000 €

Altres conceptes 38,19000 €

P-91 FN120420 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar

de D 75 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,

subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

357,71 €

BN120420 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1 315,70000 €

Altres conceptes 42,01000 €

P-92 FN120430 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,

de D 110 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,

subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

508,95 €

BN120430 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1 455,49000 €

Altres conceptes 53,46000 €

P-93 FN749C24 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió

màxima i amb un diferencial màxim de 18 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de

785,76 €
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canalització soterrada

BN749C20 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió 768,79000 €

Altres conceptes 16,97000 €

P-94 FQ110120 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs adossats, tot format per taulons de fusta de pi

amb tractament d'assecatge i autoclau a vuit-pressió classe 4 contra corcs, tèrmits, insectes,

etc. Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de

formigó. Tot inclòs completament acabat.

944,89 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,88560 €

BQ110120 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs adossats, tot format per taulons de fust 902,36000 €

Altres conceptes 35,64440 €

P-95 FQ110130 u Bicicleta estàtica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou subministrament,

col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament

acabat.

1.937,00 €

BQ110130 u Bicicleta estàtica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. 1.835,90000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,95200 €

Altres conceptes 78,14800 €

P-96 FQ110135 u Bicicleta el·líptica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou subministrament,

col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament

acabat.

1.633,26 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,95200 €

BQ110140 u Bicicleta el·líptica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou subministrament, c 1.532,16000 €

Altres conceptes 78,14800 €

P-97 FQ110140 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de longitud format per una estructura de

fosa dúctil, amb tractament protector ''Ferrus'' o similar, taulons de fusta tropical amb acabat

natural tractada amb ''Lignus'' o similar, protector fungicida, insecticida i hidròfug, i cargols

d'acer inoxidable. Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb

daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

443,81 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,88560 €

BQ110110 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de longitud format per una estructur 401,28000 €

Altres conceptes 35,64440 €

P-98 FQ110150 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN 1270 de pal cilínidric d'acer, taulell

perforat amb rectangle massís, provist de cartela i tirants de reforç per impedir la seva

deformació i trencament, doble anella d'acer massís amb allotjament per a la xarxa i xarxa de

malles de cadena de ferro soldada. Inclou subministrament, col·locació, excavació,

col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

1.435,20 €

BQ110150 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN 1270 de pal cilínidric d'acer, taul 1.385,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 18,93540 €

Altres conceptes 31,26460 €

P-99 FQ110160 u Porteria de futbol sala/handbol amb frontal construït en tub d'acer de 80x80mm, desengreix

per fosfatació cristal·lina i termolacat en epoxipoliéster en vermell (ASTM 11,757 / DIN

50015) i franges blanques, i suports posteriors metàl·lics fabricats en tub d'acer rodó. Inclou

subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot

inclòs completament acabat.

652,60 €
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BQ110160 u Porteria de futbol sala/handbol amb frontal construït en tub d'acer de 80x80mm, desen 615,60000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

Altres conceptes 31,26200 €

P-100 FQ110170 u Taula de ping-pong antivandàlica construida amb xasisí intern de tub, recobert de polièster i

nucli interior premsat de poliuretà i fibra de vidre. Estable i robusta, resistència superior a la

necessària per a la pràctica del joc i blindada contra possibles actes vandàlics. Propietats

antixoc i antigrafiti. Línies de joc laterals color blanc embotides dins la capa. Inclou

subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot

inclòs completament acabat.

2.953,21 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,95200 €

BQ110170 u Taula de ping-pong antivandàlica construida amb xasisí intern de tub, recobert de poliè 2.899,00000 €

Altres conceptes 31,25800 €

P-101 FQ110180 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament,

col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament

acabat.

504,00 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

BQ110180 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament, col 446,16000 €

Altres conceptes 52,10200 €

P-102 FQ110190 u Columpi tipus ''KSW90040-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament,

col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament

acabat.

543,84 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

BQ110190 u Columpi tipus ''KSW90040-0902 MOMENTS'' o equivalent. 486,00000 €

Altres conceptes 52,10200 €

P-103 FQ110200 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació,

excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

5.385,08 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 464,77800 €

BQ110200 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o equivalent. 4.140,00000 €

Altres conceptes 780,30200 €

P-104 FQ210020 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro amb barret i cendrer incorporat, amb

tractament protector ''Ferrus'' o similar i imprimació epoxi i pintura polièster en pols color

negre forja. Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó.

Tot inclòs completament acabat.

125,57 €

BQ210020 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro amb barret i cendrer incorporat, am 107,46000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,38542 €

Altres conceptes 14,72458 €

P-105 FQ210030 u Aparcabicicletes universal en U d'acer inoxidable galvanitzat i anclatge en formigó. Inclou

subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó. Tot inclòs

completament acabat.

84,68 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,81162 €

BQ42A010 u Aparcabicicletes universal en U d'acer inoxidable galvanitzat i anclatge en formigó. 67,14000 €

Altres conceptes 14,72838 €

P-106 FQ310040 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de ferro, amb tractament protector tipus

''Ferrus'' o similar i acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé,

1.128,65 €
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pletina fixació-aixeta polsador d'acer niquelat i reixa de fosa dúctil i marc de ferro. Inclou

subministrament i col·locació amb ancoratge, formació d'arqueta de recollida d'aigües de

forma coincident amb la reixa formada per base de formigó HM-20 i parets d'obra de fàbrica

amb arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari

per al subministrament d'aigua amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs fins a

l'embornal més proper amb bonera. Tot inclòs completament acabat

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,05366 €

BN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1'' 6,80000 €

BQ310040 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de ferro, amb tractament protector tipus ' 570,16000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 14,21000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00500 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,08300 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 16,86000 €

BD7F0005 m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401, DN 160 mm (D.interior 153, 37,56000 €

BFB10005 m Tub de polietilè de 25 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 6 bar de pressió 1,28000 €

Altres conceptes 460,63834 €

P-107 FQA20080 u Joc de molla tipus '' KOMPAN MOMENTS'' o equivalent, inclou excavació, empotrament amb

fonaments de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces

especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

651,36 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,44280 €

BQA20080 u Joc de molla tipus '' KOMPAN MOMENTS'' o equivalent. 569,77000 €

Altres conceptes 78,14720 €

P-108 FQA20090 u Spinner tipus '' KOMPAN ELEMENTS'' o equivalent, inclou excavació, empotrament amb

fonaments de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces

especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

965,75 €

BQA20080 u Joc de molla tipus '' KOMPAN MOMENTS'' o equivalent. 569,77000 €

BQ110240 u Spinner tipus '' KOMPAN ELEMENTS'' o equivalent. 338,14000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

Altres conceptes 52,10200 €

P-109 FQA20100 u Combinació tipus ''KOMPLAY KPL1005-0901'' o equivalent. Subministrament, col·locació i

muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

4.227,82 €

BQA20100 u Combinació tipus ''KOMPLAY KPL1005-0901'' o equivalent. 3.585,41000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 17,21400 €

Altres conceptes 625,19600 €

P-110 FQA20110 u Pista de petanca de 15,0x4,0x0,4m en fusta de pi tractada amb autoclau. Subministrament,

col·locació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

370,13 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 34,42800 €

BQ110210 u Pista de petanca de 15,0x4,0x0,4m en fusta de pi tractada amb autoclau. Subministra 263,00000 €

Altres conceptes 72,70200 €

P-111 FR3P0500 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs

completament acabat.

2,45 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-112 FR400002 u Gènere espècie 'Pinus Halepensis' (Pi blanc), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de

terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

82,32 €
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BR400002 u Gènere espècie 'Pinus halepensis' (Pi blanc), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 82,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-113 FR400003 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de

terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

85,86 €

BR400003 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m 85,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-114 FR400006 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m de

terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport.

129,00 €

BR400006 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m 129,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 FR400011 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a 35 cm d'alçada, presentat amb arrel nua,

amb bona estructura aèrea i radical, inclou subministrament i transport.

116,00 €

BR400011 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m 116,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-116 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les

proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha

d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de

llavors del tipus especificat.

0,85 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,13055 €

BR3P0005 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra curta 0,13320 €

BR3B0001 kg Adob microgranulat d'alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5 u.f. isodur 0,03640 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,24630 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

Altres conceptes 0,16990 €

P-117 GD7JC625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

33,05 €

BD7JC600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 15,77940 €

Altres conceptes 17,27060 €

P-118 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

62,96 €

BD7JE600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 24,58200 €

Altres conceptes 38,37800 €

P-119 GD7JM625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 450 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

222,74 €

BD7JM600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 450 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 126,79620 €

Altres conceptes 95,94380 €

P-120 GD7JN625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

256,99 €

BD7JN600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 161,04780 €

Altres conceptes 95,94220 €
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P-121 GD7JP625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 560 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

291,33 €

BD7JP600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 560 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 195,39120 €

Altres conceptes 95,93880 €

P-122 GD7JQ625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

351,47 €

BD7JQ600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 255,53040 €

Altres conceptes 95,93960 €

P-123 GD7JR425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 710 mm de diàmetre nominal, de

10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

314,02 €

BD7JR400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 710 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 218,07600 €

Altres conceptes 95,94400 €

P-124 GD7JS425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de

10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

392,15 €

BD7JS400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 277,02180 €

Altres conceptes 115,12820 €

P-125 PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%) 195.696,68 €

Sense descomposició 195.696,68000 €

P-126 PPA13001 u Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut (2%) 78.278,67 €

Sense descomposició 78.278,67000 €

Golmés, octubre de 2013

MARC FARRÉ MARINÉ

Autor del projecte
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Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 ENDERROCS

1 F2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura de formigó armat, inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 1)

10,63 1.134,700 12.061,86

2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 3)

2,11 643,300 1.357,36

3 F2111510 m3 Enderroc complert de murs de formigó armat amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 2)

18,74 46,540 872,16

4 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc.
de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc
per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 4)

16,31 4,000 65,24

TOTAL Subcapítol 01.01.01 14.356,62

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.
(P - 6)

0,13 43.972,000 5.716,36

2 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a
la zona d'aplec pròpia dins de l'obra i càrrega i transport del material a
l'abocador autoritzat. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció
d'Obra.

(P - 7)

2,61 32.960,700 86.027,43

3 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra i, si
s'escau, al centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament
acabat. (P - 8)

2,03 168,000 341,04

4 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs exteriors, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 11)

5,23 16.217,700 84.818,57

5 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 12)

7,15 14.336,600 102.506,69

TOTAL Subcapítol 01.01.02 279.410,09

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

EUR
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Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Subcapítol 01 SUBBASES, BASES I PAVIMENTS

1 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de
l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 14)

15,41 3.234,300 49.840,56

2 F9210020 m3 Base granular tot-u compactada. Inclòs refí i compactació de
l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 15)

15,40 4.233,900 65.202,06

3 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 16)

6,79 14.799,262 100.486,99

4 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 27)

53,29 1.155,240 61.562,74

5 F9H31251 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix (P - 29)

2,69 29.603,652 79.633,82

6 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sitètics, inclou
subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall.
Tot inclòs. (P - 28)

335,51 288,614 96.832,88

7 F9E10060 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall. (P - 23)

16,61 14.799,262 245.815,74

8 F9E10201 m2 Paviment de rajol hidràulic amb acabat superficial buixardat i bordó, de
color, de 20x20x4 cm, igual a l'existent al sector, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall. (P - 24)

21,14 330,520 6.987,19

9 F9G10100 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 21-25 cm per a calçades i
altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa,
escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat
superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat
amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi
paviment i per la formació d'escocells i la formació de junts oberts amb
encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols. (P - 26)

23,56 912,467 21.497,72

10 F9A10100 m3 Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construcció i
demolició, inclòs subministrament, estesa i compactació al 95% del
PM. Tot inclòs completament acabat.
(P - 22)

9,27 367,232 3.404,24

11 F9P90010 m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons
UNE-EN 1177, format per llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 20
mm de gruix, superfície antilliscant, col·locat superficialment amb junts
amb adhesiu. Tot inclòs completament acabat. (P - 31)

43,92 1.278,616 56.156,81

TOTAL Subcapítol 01.02.01 787.420,75

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Subcapítol 02 VORADES, RIGOLES I CUNETES

1 FD560015 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament
acabat. (P - 40)

6,76 598,000 4.042,48

EUR
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2 F9680115 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb rigola
de 30x30x8 cm amb base de formigó HM-20, inclou subminstrament,
col·locació i pp de peces especials, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 18)

30,06 428,568 12.882,75

3 F9670355 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x28 cm amb rigola de
30x30x8 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament,
col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.  (P - 17)

28,37 3.023,369 85.772,98

TOTAL Subcapítol 01.02.02 102.698,21

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Subcapítol 03 ESCOCELLS I GUALS

1 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de
formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. (P - 20)

49,41 272,000 13.439,52

2 F991C225 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, de dos mòduls, de 100x100
cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat
amb morter (P - 21)

137,07 272,000 37.283,04

3 F9850121 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, inclou subminstrament, col·locació i
peces especials prefabricades, base de formigó segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)

384,52 48,000 18.456,96

TOTAL Subcapítol 01.02.03 69.179,52

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Subcapítol 01 XARXA PLUVIALS

Títol 4 01 EXCAVACIONS

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

9,36 2.236,600 20.934,58

2 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base
de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 30)

20,01 438,500 8.774,39

TOTAL Títol 4 01.03.01.01 29.708,97

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Subcapítol 01 XARXA PLUVIALS

Títol 4 02 CANALITZACIONS I ESCOMESES

1 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 43) 379,07 1,000 379,07

2 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 118)

62,96 1.308,900 82.408,34

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés
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3 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 87)

11,47 123,000 1.410,81

4 GD7JM625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 450 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 119)

222,74 1.037,600 231.115,02

5 GD7JN625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 120)

256,99 114,200 29.348,26

6 GD7JP625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 560 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 121)

291,33 142,400 41.485,39

7 GD7JQ625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 122)

351,47 358,800 126.107,44

8 GD7JR425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 710 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 123)

314,02 296,500 93.106,93

9 GD7JS425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 124)

392,15 287,200 112.625,48

TOTAL Títol 4 01.03.01.02 717.986,74

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Subcapítol 01 XARXA PLUVIALS

Títol 4 03 POUS I EMBORNALS

1 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons
tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament
acabat.  (P - 44)

622,98 55,000 34.263,90

2 FD5J0010 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20
completament acabat, segons plànols, inclou marc, massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm i alçada de 40
mm, classe C-250, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la
fauna. Tot inclòs completament acabat. (P - 41)

144,37 138,000 19.923,06

3 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de
vorera existent, excavació manual, rebliment i reposició de base de
formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 42)

303,12 89,000 26.977,68

TOTAL Títol 4 01.03.01.03 81.164,64

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Subcapítol 01 XARXA PLUVIALS

Títol 4 04 DIPÒSIT PLUVIALS

EUR



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés
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1 F4D00000 m3 Partida alçada d'abonament íntegre per a la redacció del projecte bàsic
i d'execució d'un dipòsit d'aigües pluvials soterrat (P - 13)

386,00 810,000 312.660,00

TOTAL Títol 4 01.03.01.04 312.660,00

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Subcapítol 02 XARXA RESIDUALS

Títol 4 01 EXCAVACIONS

1 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

10,18 1.816,000 18.486,88

2 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base
de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 30)

20,01 163,300 3.267,63

TOTAL Títol 4 01.03.02.01 21.754,51

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Subcapítol 02 XARXA RESIDUALS

Títol 4 02 CANALITZACIONS I ESCOMESES

1 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 43) 379,07 1,000 379,07

2 GD7JC625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 117)

33,05 1.288,500 42.584,93

3 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 87)

11,47 123,000 1.410,81

4 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 118)

62,96 1.710,700 107.705,67

TOTAL Títol 4 01.03.02.02 152.080,48

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Subcapítol 02 XARXA RESIDUALS

Títol 4 03 POUS

1 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons
tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament

622,98 42,000 26.165,16

EUR
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acabat.  (P - 44)

TOTAL Títol 4 01.03.02.03 26.165,16

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 04 XARXA D'ABASTAMENT

Subcapítol 01 EXCAVACIONS

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

9,36 1.574,760 14.739,75

TOTAL Subcapítol 01.04.01 14.739,75

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 04 XARXA D'ABASTAMENT

Subcapítol 02 CANALITZACIONS I ESCOMESES

1 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 63)

11,88 2.096,300 24.904,04

2 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 64)

25,74 1.122,200 28.885,43

3 FFB1E625 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, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

39,26 62,300 2.445,90

4 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament
acabat. (P - 86)

2.165,07 2,000 4.330,14

5 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 66)

2,43 123,000 298,89

TOTAL Subcapítol 01.04.02 60.864,40

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 04 XARXA D'ABASTAMENT

Subcapítol 03 HIDRANTS I VÀLVULES

1 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 88)

747,13 6,000 4.482,78

2 FN120410 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió,
eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.
(P - 90)

286,07 43,000 12.301,01

EUR
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3 FN120420 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar de D 75 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió,
eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.
(P - 91)

357,71 24,000 8.585,04

4 FN120430 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar, de D 110 mm. Inclòs tub de polietilè per
connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
(P - 92)

508,95 2,000 1.017,90

5 FJM30162 u Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 83)

287,58 1,000 287,58

6 FN749C24 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 18 bar, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 93)

785,76 1,000 785,76

7 FN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió,
eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.
(P - 89)

246,66 123,000 30.339,18

8 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 57)

163,19 150,000 24.478,50

TOTAL Subcapítol 01.04.03 82.277,75

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 05 XARXA DE REG

Subcapítol 01 EXCAVACIONS

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

9,36 437,150 4.091,72

2 FR3P0500 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs
interiors. Tot inclòs completament acabat. (P - 111)

2,45 212,980 521,80

TOTAL Subcapítol 01.05.01 4.613,52

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 05 XARXA DE REG

Subcapítol 02 CANALITZACIONS

1 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 61)

7,99 241,700 1.931,18

2 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 62)

9,81 162,600 1.595,11

3 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 63)

11,88 116,500 1.384,02

EUR
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4 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 64)

25,74 321,500 8.275,41

5 FFB1E625 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, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

39,26 372,100 14.608,65

6 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament
acabat. (P - 86)

2.165,07 2,000 4.330,14

TOTAL Subcapítol 01.05.02 32.124,51

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 05 XARXA DE REG

Subcapítol 03 ASPERSORS I ALTRES

1 FJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 2 estacions.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 85)

159,22 2,000 318,44

2 FJS4000B u Aspersor emergent, model i broquet segos s'indica en els plànols,
inclou subministrament, instal·lació, col·locació amb colze articulat,
muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter, i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 84)

8,96 80,000 716,80

3 FN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar, de D 40 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió,
eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.
(P - 89)

246,66 2,000 493,32

TOTAL Subcapítol 01.05.03 1.528,56

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA

Subcapítol 01 SERVEIS AFECTATS

1 F21G0011 m Desmuntatge de línia de BT aèria existent. Tot inclòs. (P - 5) 5,31 326,250 1.732,39

TOTAL Subcapítol 01.06.01 1.732,39

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA

Subcapítol 02 EXCAVACIONS I CANALITZACIONS

1 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(1 Circuit) (P - 47)

6,27 1.162,200 7.286,99

2 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(1 Circuit) (P - 45)

5,22 1.224,400 6.391,37

EUR
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3 FDG50155 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 1 Circuit BT),
inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub
de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 50)

11,63 439,200 5.107,90

4 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(2 Circuits) (P - 46)

7,46 57,180 426,56

5 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits
amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 48)

14,34 47,000 673,98

6 FDG50130 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits
amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 49)

18,30 74,800 1.368,84

7 FDG50185 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT +
2 reserves), inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE
diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 52)

51,74 7,300 377,70

8 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT),
inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub
de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 51)

19,09 34,600 660,51

9 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base
de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 30)

20,01 28,900 578,29

10 F9ER0010 m2 Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó i
reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 25)

24,81 247,700 6.145,44

TOTAL Subcapítol 01.06.02 29.017,58

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA

Subcapítol 03 ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES

1 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs
d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions
transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
74)

39,59 1.732,350 68.583,74

2 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
72)

18,68 1.796,481 33.558,27

3 FGJ20010 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, ventilació horitzontal o vertical, inclòs excavació, red de
terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord
amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i pintat
amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O. inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 73)

32.530,28 14,000 455.423,92

4 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i
col·locació dintre ET. Tot inclòs completament acabat. (P - 68)

1.837,18 14,000 25.720,52

5 FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 69)

51,27 55,000 2.819,85

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.06.03 586.106,30

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Subcapítol 01 EXCAVACIONS I CANALITZACIONS

1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 53)

8,48 4.334,600 36.757,41

2 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 54)

18,79 63,470 1.192,60

3 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 70)

4,23 4.398,100 18.603,96

4 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 71)

4,48 4.398,100 19.703,49

5 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons
plànols. (P - 58)

134,05 77,000 10.321,85

TOTAL Subcapítol 01.07.01 86.579,31

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Subcapítol 02 COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES

1 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst fins a 6
sortides. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caixa general de
protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot
segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària. (P - 67)

5.263,39 2,000 10.526,78

2 FHM10005 u Columna troncocònica de 3 m d'alçada galvanitzada. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 77)

257,75 66,000 17.011,50

3 FHM10035 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 78)

484,96 113,000 54.800,48

4 FHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 79)

548,04 4,000 2.192,16

5 FHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i
equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols. (P - 81)

439,67 113,000 49.682,71

6 FHN30010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 80)

394,58 66,000 26.042,28

7 FHQ30010 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 150 W de VSAP. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 82)

490,62 12,000 5.887,44

8 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari
de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat
per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;

1.990,13 1,000 1.990,13

EUR
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lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs. (P - 75)

9 FGZZE0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari
de potència a legalitzar superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW
visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs. (P - 76)

2.534,30 1,000 2.534,30

TOTAL Subcapítol 01.07.02 170.667,78

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Subcapítol 01 EXCAVACIONS I CANALITZACIONS

1 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC
(AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4,
protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i rebliment
de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament,
inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (P - 55)

16,21 2.134,920 34.607,05

2 FDG5L200 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PVC
(AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4,
protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de
rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres
sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament,
inclou mandrinat de mur. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
(P - 56)

19,76 36,150 714,32

TOTAL Subcapítol 01.08.01 35.321,37

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Subcapítol 02 ARQUETES

1 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions
interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament,
col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil B-125,
execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes,
excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau.
Tot inclòs completament acabat. (P - 59)

450,71 63,000 28.394,73

2 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions
interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs subministrament,
col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil,
D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 60)

926,24 13,000 12.041,12

TOTAL Subcapítol 01.08.02 40.435,85

EUR
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Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 09 ENJARDINAMENT

1 FR3P0500 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs
interiors. Tot inclòs completament acabat. (P - 111)

2,45 7.238,870 17.735,23

2 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels
següents components en les proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800
kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob
òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha
d'una barreja de llavors del tipus especificat. (P - 116)

0,85 6.358,660 5.404,86

3 FR400006 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20 cm de perímetre
de tronc a 1 m de terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat,
inclou subministrament i transport. (P - 114)

129,00 137,000 17.673,00

4 FR400011 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a 35 cm d'alçada,
presentat amb arrel nua, amb bona estructura aèrea i radical, inclou
subministrament i transport. (P - 115)

116,00 136,000 15.776,00

5 FR400002 u Gènere espècie 'Pinus Halepensis' (Pi blanc), de 30 a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben
ramificat, inclou subministrament i transport. (P - 112)

82,32 58,000 4.774,56

6 FR400003 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35 cm de perímetre
de tronc a 1 m de terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat,
inclou subministrament i transport. (P - 113)

85,86 17,000 1.459,62

TOTAL Capítol 01.09 62.823,27

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 10 SENYALITZACIÓ

1 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
32)

0,37 3.303,200 1.222,18

2 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols. Tot inclòs. (P - 33)

9,41 304,252 2.863,01

3 FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànlos. Tot inclòs. (P - 34)

6,34 282,000 1.787,88

4 FBB10110 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 36)

107,55 33,000 3.549,15

5 FBB20010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 38)

102,06 30,000 3.061,80

6 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 37)

129,85 8,000 1.038,80

7 FBB10020 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 35)

116,04 1,000 116,04

8 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 39)

52,11 72,000 3.751,92

EUR
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TOTAL Capítol 01.10 17.390,78

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 11 ELEMENTS URBANS

1 FQ110140 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de longitud format
per una estructura de fosa dúctil, amb tractament protector ''Ferrus'' o
similar, taulons de fusta tropical amb acabat natural tractada amb
''Lignus'' o similar, protector fungicida, insecticida i hidròfug, i cargols
d'acer inoxidable. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 97)

443,81 77,000 34.173,37

2 FQ210020 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro amb barret i
cendrer incorporat, amb tractament protector ''Ferrus'' o similar i
imprimació epoxi i pintura polièster en pols color negre forja. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb dau de
formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 104)

125,57 80,000 10.045,60

3 FQ310040 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de ferro, amb tractament
protector tipus ''Ferrus'' o similar i acabat imprimació epoxi i pintura
polièster en pols color gris martelé, pletina fixació-aixeta polsador
d'acer niquelat i reixa de fosa dúctil i marc de ferro. Inclou
subministrament i col·locació amb ancoratge, formació d'arqueta de
recollida d'aigües de forma coincident amb la reixa formada per base
de formigó HM-20 i parets d'obra de fàbrica amb arrebossat i lliscat
interior i fixació del bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari per
al subministrament d'aigua amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per
al desguàs fins a l'embornal més proper amb bonera. Tot inclòs
completament acabat (P - 106)

1.128,65 4,000 4.514,60

4 FQ110120 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs adossats, tot format
per taulons de fusta de pi amb tractament d'assecatge i autoclau a
vuit-pressió classe 4 contra corcs, tèrmits, insectes, etc. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 94)

944,89 6,000 5.669,34

5 FQ210030 u Aparcabicicletes universal en U d'acer inoxidable galvanitzat i anclatge
en formigó. Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge
amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 105)

84,68 16,000 1.354,88

6 FQ110130 u Bicicleta estàtica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 95)

1.937,00 2,000 3.874,00

7 FQ110135 u Bicicleta el·líptica antivandàlica tipus ''X-ERCISE'' o similar. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 96)

1.633,26 2,000 3.266,52

8 FQ110150 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN 1270 de pal
cilínidric d'acer, taulell perforat amb rectangle massís, provist de
cartela i tirants de reforç per impedir la seva deformació i trencament,
doble anella d'acer massís amb allotjament per a la xarxa i xarxa de
malles de cadena de ferro soldada. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó.
Tot inclòs completament acabat.
(P - 98)

1.435,20 4,000 5.740,80

9 FQ110160 u Porteria de futbol sala/handbol amb frontal construït en tub d'acer de
80x80mm, desengreix per fosfatació cristal·lina i termolacat en
epoxipoliéster en vermell (ASTM 11,757 / DIN 50015) i franges
blanques, i suports posteriors metàl·lics fabricats en tub d'acer rodó.
Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge
amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 99)

652,60 2,000 1.305,20

EUR
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10 FQ110170 u Taula de ping-pong antivandàlica construida amb xasisí intern de tub,
recobert de polièster i nucli interior premsat de poliuretà i fibra de vidre.
Estable i robusta, resistència superior a la necessària per a la pràctica
del joc i blindada contra possibles actes vandàlics. Propietats antixoc i
antigrafiti. Línies de joc laterals color blanc embotides dins la capa.
Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge
amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 100)

2.953,21 3,000 8.859,63

11 FQ110180 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 101)

504,00 1,000 504,00

12 FQ110190 u Columpi tipus ''KSW90040-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 102)

543,84 1,000 543,84

13 FQ110200 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o equivalent. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 103)

5.385,08 1,000 5.385,08

14 FQA20080 u Joc de molla tipus '' KOMPAN MOMENTS'' o equivalent, inclou
excavació, empotrament amb fonaments de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat. (P - 107)

651,36 3,000 1.954,08

15 FQA20090 u Spinner tipus '' KOMPAN ELEMENTS'' o equivalent, inclou excavació,
empotrament amb fonaments de formigó HM-20, subministrament,
col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot
inclòs completament acabat. (P - 108)

965,75 1,000 965,75

16 FQA20100 u Combinació tipus ''KOMPLAY KPL1005-0901'' o equivalent.
Subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat. (P - 109)

4.227,82 1,000 4.227,82

17 FQA20110 u Pista de petanca de 15,0x4,0x0,4m en fusta de pi tractada amb
autoclau. Subministrament, col·locació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 110)

370,13 2,000 740,26

TOTAL Capítol 01.11 93.124,77

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 12 IMPREVISTOS

1 PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%) (P - 125) 195.696,68 1,000 195.696,68

TOTAL Capítol 01.12 195.696,68

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS)

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 PPA13001 u Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut (2%) (P - 126) 78.278,67 1,000 78.278,67

TOTAL Capítol 01.13 78.278,67

EUR
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Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/10/13 Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Títol 4 01.03.01.01  EXCAVACIONS 29.708,97

Títol 4 01.03.01.02  CANALITZACIONS I ESCOMESES 717.986,74

Títol 4 01.03.01.03  POUS I EMBORNALS 81.164,64

Títol 4 01.03.01.04  DIPÒSIT PLUVIALS 312.660,00

Subcapítol 01.03.01  XARXA PLUVIALS 1.141.520,35

Títol 4 01.03.02.01  EXCAVACIONS 21.754,51

Títol 4 01.03.02.02  CANALITZACIONS I ESCOMESES 152.080,48

Títol 4 01.03.02.03  POUS 26.165,16

Subcapítol 01.03.02  XARXA RESIDUALS 200.000,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.341.520,50

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

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  ENDERROCS 14.356,62

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 279.410,09

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 293.766,71

Subcapítol 01.02.01  SUBBASES, BASES I PAVIMENTS 787.420,75

Subcapítol 01.02.02  VORADES, RIGOLES I CUNETES 102.698,21

Subcapítol 01.02.03  ESCOCELLS I GUALS 69.179,52

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 959.298,48

Subcapítol 01.03.01  XARXA PLUVIALS 1.141.520,35

Subcapítol 01.03.02  XARXA RESIDUALS 200.000,15

Capítol 01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM 1.341.520,50

Subcapítol 01.04.01  EXCAVACIONS 14.739,75

Subcapítol 01.04.02  CANALITZACIONS I ESCOMESES 60.864,40

Subcapítol 01.04.03  HIDRANTS I VÀLVULES 82.277,75

Capítol 01.04  XARXA D'ABASTAMENT 157.881,90

Subcapítol 01.05.01  EXCAVACIONS 4.613,52

Subcapítol 01.05.02  CANALITZACIONS 32.124,51

Subcapítol 01.05.03  ASPERSORS I ALTRES 1.528,56

Capítol 01.05  XARXA DE REG 38.266,59

Subcapítol 01.06.01  SERVEIS AFECTATS 1.732,39

Subcapítol 01.06.02  EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 29.017,58

Subcapítol 01.06.03  ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES 586.106,30

Capítol 01.06  XARXA ELÈCTRICA 616.856,27

Subcapítol 01.07.01  EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 86.579,31

Subcapítol 01.07.02  COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES 170.667,78

Capítol 01.07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 257.247,09

Subcapítol 01.08.01  EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 35.321,37

Subcapítol 01.08.02  ARQUETES 40.435,85

Capítol 01.08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 75.757,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.740.594,76

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

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

euros



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/10/13 Pàg.: 2

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 293.766,71

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 959.298,48

Capítol 01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM 1.341.520,50

Capítol 01.04  XARXA D'ABASTAMENT 157.881,90

Capítol 01.05  XARXA DE REG 38.266,59

Capítol 01.06  XARXA ELÈCTRICA 616.856,27

Capítol 01.07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 257.247,09

Capítol 01.08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 75.757,22

Capítol 01.09  ENJARDINAMENT 62.823,27

Capítol 01.10  SENYALITZACIÓ 17.390,78

Capítol 01.11  ELEMENTS URBANS 93.124,77

Capítol 01.12  IMPREVISTOS 195.696,68

Capítol 01.13  SEGURETAT I SALUT 78.278,67

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS) 4.187.908,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.187.908,93

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

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

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ COLOMER OEST (GOLMÉS) 4.187.908,93

4.187.908,93

euros
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ÚLTIM FULL



Pojecte d´Urbanització del sector Colomer Oest a Golmés

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 4.187.908,93

13 % Despeses generals SOBRE 4.187.908,93................................................................. 544.428,16

6 % Benefici industrial SOBRE 4.187.908,93..................................................................... 251.274,54

1 % Control de qualitat SOBRE 4.187.908,93..................................................................... 41.879,09

Subtotal 5.025.490,72

21 % IVA SOBRE 5.025.490,72.......................................................................................... 1.055.353,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.080.843,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MILIONS VUITANTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )

Golmés, octubre de 2013

MARC FARRÉ MARINÉ
Autor del projecte
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