
DOCUMENT NÚMERO 4. PRESSUPOST 
 
 





AMIDAMENTS 
 
 





PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219Q105

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 23,800 23,800

TOTAL AMIDAMENT 29,800

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XG5

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Àrea paviment 1,000 23,800 3,000 71,400

TOTAL AMIDAMENT 71,400

m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó i càrrega
sobre camió

3 G219U020

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Vorada 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclos càrrega
sobre camió

4 G219U030

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Àrea vorera 1,000 20,600 4,500 92,700

TOTAL AMIDAMENT 92,700

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5 F21H1641

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

6 E2R24200

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

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment mescla bituminosa 1,000 23,800 3,000 0,150 10,710

C#*D#*E#*F#3 Rigola i vorada 1,000 25,000 0,400 0,400 4,000

C#*D#*E#*F#4 Vorera 1,000 23,800 3,000 0,200 14,280

TOTAL AMIDAMENT 28,990

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7 E2R54239

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment mescla bituminosa 1,000 23,800 3,000 0,150 10,710

C#*D#*E#*F#3 Rigola i vorada 1,000 24,500 0,400 0,400 3,920

C#*D#*E#*F#4 Vorera 1,000 23,800 3,000 0,200 14,280

TOTAL AMIDAMENT 28,910

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 E2RA7581

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment mescla bituminosa 1,000 23,800 3,000 0,150 10,710

C#*D#*E#*F#3 Rigola i vorada 1,000 25,000 0,400 0,400 4,000

C#*D#*E#*F#4 Vorera 1,000 23,800 3,000 0,200 14,280

TOTAL AMIDAMENT 28,990

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció
de palplanxes recuperables.

1 E3HZ1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transport d'entrega i recollida de palplanxes recuperables a lloc d'us.2 E3HZZ001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer S275 JR de 700 mm d'amplada útil i de 8 mm de gruix
amb un mòdul resistent de 540 cm3/m fins una fondària de 8 m en terreny de graves, arriostrada a capcel·lera, inclòs
arriostrament mitjançant perfils metàl·lics, 2 bigues HEB 400 de 9 m, als costats curts, i 8 codals GISV + HEB 240
(distància màxima entre codals 4 m), lloguer diari de tablestaques i arriostraments.

3 E3H28624

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,100 8,000 97,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 22,800 8,000 364,800

TOTAL AMIDAMENT 462,400

m Formació de rasa drenant per a excavació amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 200 mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, tub, geotextil i reblert de material filtrant amb una
profunditat de fins a 2 metres i una amplada de 0,60 metres.

4 ED58DREN

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Perímetre excavació 2,000 6,100 12,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 22,800 45,600

TOTAL AMIDAMENT 57,800

h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 30 m3/h i
alçària manomètrica total fins a 15 m. Inclòs canonada d'impulsió de 80 mm de diàmetre nominal de cautxú sintètic i teixit
de poliester i poliamida de 50 m de longitud, subministre i lloguer de grup electrògen de 30 kVA, inclòs consum de
combustible, peces especials, connexions i manteniment de l'instal·lació.

5 E2616504

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

C#*D#*E#*F#1 72,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió

6 E221B272

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,900 22,800 4,500 605,340

TOTAL AMIDAMENT 605,340

m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm, com a màxim7 E225AR70

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Base dipòsit 1,000 5,400 22,100 0,200 23,868

TOTAL AMIDAMENT 23,868

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8 E2R35039

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 625,860 625,860

TOTAL AMIDAMENT 625,860

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 E2RA7L01

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 4

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 625,860 625,860

TOTAL AMIDAMENT 625,860

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

10 G228U015

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terraplenat derrera murs i sota vorera 1,000 6,100 22,800 4,500 625,860

C#*D#*E#*F#3 -1,000 5,100 21,800 3,000 -333,540

TOTAL AMIDAMENT 292,320

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
OBRA CIVILTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 E3Z112P1

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 22,100 5,400 119,340

TOTAL AMIDAMENT 119,340

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

2 E4D22A26

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Murs exteriors 2,000 5,100 3,700 37,740

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,100 2,800 28,560

C#*D#*E#*F#4 4,000 21,800 3,700 322,640

C#*D#*E#*F#5 Vàlvules residuals 2,000 2,150 0,750 3,225

C#*D#*E#*F#6 Separació residuals pluvials 2,000 4,500 3,400 30,600

C#*D#*E#*F#7 Bombament pluvials 2,000 3,500 2,500 17,500

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,850 0,850 4,845

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,850 2,500 14,250

C#*D#*E#*F#10 Deflector 2,000 4,500 2,500 22,500

C#*D#*E#*F#11 Llosa inferior 2,000 21,800 0,400 17,440

C#*D#*E#*F#12 2,000 5,100 0,400 4,080

TOTAL AMIDAMENT 503,380

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base3 G4DEU010

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Vàlvules residuals 1,000 2,400 1,900 2,250 10,260

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,400 1,900 1,150 5,244

C#*D#*E#*F#4 Vàlvules pluvials 1,000 3,100 2,400 2,100 15,624

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,100 2,400 1,300 9,672

TOTAL AMIDAMENT 40,800

m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat4 G450A355

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Murs exteriors 1,000 5,100 0,300 3,700 5,661

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,100 0,300 2,800 4,284

C#*D#*E#*F#4 2,000 21,800 0,300 3,700 48,396

C#*D#*E#*F#5 Vàlvules residuals 1,000 2,150 0,250 0,750 0,403

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,150 1,650 0,300 2,129

C#*D#*E#*F#7 Separació residuals pluvials 1,000 4,500 0,250 3,400 3,825

C#*D#*E#*F#8 Bombament pluvials 1,000 3,500 0,250 2,500 2,188

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,850 0,250 0,850 0,606

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,850 0,250 2,500 1,781

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,850 2,150 0,300 3,677

C#*D#*E#*F#12 Deflector 1,000 4,500 0,250 2,500 2,813

C#*D#*E#*F#13 Llosa inferior 1,000 21,800 5,100 0,400 44,472

TOTAL AMIDAMENT 120,235

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

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

C1 volum (m³) quantia (kg/m³)

C#*D#*E#*F#2 Murs exteriors 5,661 60,000 339,660

C#*D#*E#*F#3 4,284 60,000 257,040

C#*D#*E#*F#4 48,396 60,000 2.903,760

C#*D#*E#*F#5 Vàlvules residuals 0,403 35,000 14,105

C#*D#*E#*F#6 2,129 35,000 74,515

C#*D#*E#*F#7 Separació residuals pluvials 3,825 35,000 133,875

C#*D#*E#*F#8 Bombament pluvials 2,188 35,000 76,580

C#*D#*E#*F#9 0,606 35,000 21,210

C#*D#*E#*F#10 1,781 35,000 62,335

C#*D#*E#*F#11 3,677 35,000 128,695

C#*D#*E#*F#12 Deflector 2,813 35,000 98,455

C#*D#*E#*F#13 Llosa inferior 44,472 60,000 2.668,320

P PERORIGEN(G1:G13,C
14)

14 Percentatge "A origen" reforços i
solapaments

20,000 1.355,710

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 6

P PERORIGEN(G1:G14,C
15)

15 Percentatge "A origen" perdues i
mermes

10,000 813,426

TOTAL AMIDAMENT 8.947,686

m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà6 E5Z15S30

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Formació de pendents 1,000 21,200 4,500 0,250 23,850

TOTAL AMIDAMENT 23,850

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols7 OE22U100

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

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

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

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

8 E4445315

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

C1 Unitats Longitud  (m) Pes (kg/m)

2 Suport tapes vàlvules

C#*D#*E#*F#3 IPN-100 8,000 2,500 8,300 166,000

C#*D#*E#*F#4 L 40x40x4 8,000 2,000 2,420 38,720

5 Suport tràmex

C#*D#*E#*F#6 IPN-100 3,000 1,000 8,300 24,900

C#*D#*E#*F#7 L 40x40x4 4,000 1,000 2,420 9,680

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,000 2,420 9,680

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,800 2,420 13,552

TOTAL AMIDAMENT 262,532

u Subministre i col.locació de tub passamur de 80mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat
prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal.lat i provat a l'obra.

9 EF4Z0080

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col.locació de tub passamur de 200mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

10 EF4Z0200

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Subministre i col.locació de tub passamur de 500mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

11 EF4Z0500

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col.locació de tub passamur de 250mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

12 EF4Z0250

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col.locació de tub passamur de 75mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat
prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal.lat i provat a l'obra.

13 EF4Z0075

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministre i col.locació de tub passamur de 65mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat
prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal.lat i provat a l'obra.

14 EF4Z0065

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15 EDD15638

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

C#*D#*E#*F#1 Pou 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#2 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#3 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,300

u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

16 GDDZ7DD4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m2 Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida, R-4, de 500x200x250 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 ) i amb
una resistència a compressió de la paret de 2 N/mm2

17 E4H27R1A

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Recrecut tapes vàlvules 4,000 2,200 1,400 12,320

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,000 1,400 8,400

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,500 1,400 7,000

TOTAL AMIDAMENT 27,720

m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima de 10 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

18 14LV556E

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 8

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 5,100 21,800 111,180

TOTAL AMIDAMENT 111,180

u Subministre i col·locació de tapa quadrada de fosa dúctil, tipus T1480D de Fundición Dúctil Benito o similar, recolzada, pas
lliure de 790 x 1540 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

19 GDDZZQUA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Subministre i col.locació de morter per a regularització de cantonades solera i murs format a base de ciment, millorat amb
resines sintètiques , fum de sílice i fibres de poliamida marca Sikatop o similar

20 E812U005

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 21,800 43,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,100 10,200

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 63,800

m Subministre i col.locació de membrana per segellat de junts de gruix 1 mm d´una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil) col.locada adherida, amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució marca Sikaswell 2010 H o similar, inclós part
proporcional d'elements de muntatge i col.locació

21 E761A005

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 21,800 43,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,100 10,200

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 63,800

m Subministre i col.locació de junt de formigonat format a base d'una làmina de PVC flexible marca Sika PVC tipus ''O'' o
similar, inclós part proporcional d'elements de muntatge i col.locació

22 E7538A01

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

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Emulsió bituminosa  per impermeabilització de murs exteriors marca Sika Igol-A o similar23 E9J12X62

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

C#*D#*E#*F#1 Paraments verticals 2,000 21,800 2,500 109,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,100 2,500 25,500

TOTAL AMIDAMENT 134,500

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 9

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
EQUIPS MECÀNICSTITOL 3 04
PLUVIALSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 10 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca
Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol 65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i
conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a
l'obra.

1 ENN2Z010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat

2 BG311206

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 20 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca
Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol 80/DN 80, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i
conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a
l'obra.

3 ENN2Z020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 80 PN 16 4 OK1V5B05

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministrament i col·locació  de vàlvula de comporta  DN 655 OK1V1VC03

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS3DS-9+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 600 X 500 X 300 MM.
PER L'ARRENCADA DE 3 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

6 1G41A111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

7 GJM35BE4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

8 OF43B211

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

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Impulsió bombes 3,000 3,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

9 OF43H211

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Canonada general pluvials 1,000 18,500 18,500

TOTAL AMIDAMENT 18,500

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

10 OK1V1VC02

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
EQUIPS MECÀNICSTITOL 3 04
RESIDUALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 65 PN 16 1 OK1V5B03

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS2DS-7+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 500 X 400 X 200 MM.
PER L'ARRENCADA DE 2 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

2 1G411333

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat

3 BG311206

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

4 GJM35BE4

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 3.5 l/s a 4.5 mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca
Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol 65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i
conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a
l'obra.

5 ENN2Z035

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

6 OK1V1VC02

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

C#*D#*E#*F#1 Impulsió 2,000 2,000

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

7 OF43A211

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

C#*D#*E#*F#1 Impulsió 2,000 3,700 7,400

TOTAL AMIDAMENT 7,400

m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

8 OF43B211

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

C#*D#*E#*F#1 Canonada general residuals 1,000 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Subministrament i col·locació de clapeta antiretorn per a una secció de pas de DN 200 mm, cos fabricat en acer inoxidable
AISI 316, acabat final sorrejat amb boles de vidre, goma de tancament en neoprè, cargols i ancoratges en A4, totalment
instal.lada.

9 OK1V4ZCLA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
EQUIPS ELÈCTRICSTITOL 3 05
QUADRE GENERALTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada superficialment1 GG145602

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 12

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa
base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10,
grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment

2 EG11UA16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

3 EG414D95

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

C#*D#*E#*F#1 L3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

4 EG414DJH

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

C#*D#*E#*F#1 L6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

5 EG414DJB

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

6 EG414DJJ

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

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

C#*D#*E#*F#2 L7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

7 EG414D9B

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

C#*D#*E#*F#1 L2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 L4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 L5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 13

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

8 EG414D9D

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

C#*D#*E#*F#1 L1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

9 EG42539D

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

C#*D#*E#*F#1 L1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 L2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 L4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 L5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

10 EG4253JH

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

C#*D#*E#*F#1 L6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 L7 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i
muntada superficialment

11 EGB18322

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment12 EG45A142

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

13 EG482355

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

14 EGD1431E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment15 EGDZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 14

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub16 EG31S506

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

C#*D#*E#*F#1 L6 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Condensadors 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub17 EG31S606

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

C#*D#*E#*F#1 L7 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 General 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 2x6 mm2 i col·locat amb grapes sobre façanes18 EG31T50F

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

C#*D#*E#*F#1 L1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió nominal, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i muntat
superficialment

19 EG372302

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

C#*D#*E#*F#1 L2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 L4 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 L5 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió nominal, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i muntat
superficialment

20 EG372202

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

C#*D#*E#*F#1 L3 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat en malla de connexió a terra21 EG380807

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada22 EG611011

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat23 EG6211D4

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu
superior, encastada

24 EG631A58

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

25 EHA1H5N4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència,
flux aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 425, encastat en sostre o paret

26 EH614112

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de bateria
de Pb, amb possibilitat de telecomandament, amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant
un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 52%, col·locat

27 EH6E2211

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de
125 W, de forma rectangular, tancat i fixat a la paret

28 GHQ22A52

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PA Partida alçada a justificar per obres d'escomesa elèctrica segons indicacions de la companyia subministradora
fecsa-endesa.

29 XPA1ZESC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Projecte elèctric de legalització de les instal.lacions30 EGZ106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grup electrògen de 7,5 fins a 20 kVA de potència, per a 230 o 400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament automàtic i instal·lat

31 EGC13712

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
EQUIPS ELÈCTRICSTITOL 3 05
EDIFICITITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 16

u Subministre i col·locació d'envolvent de superficie monobloc de formigó armat de marca Lekumbide o similar amb
mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m / h = 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb mesures L = 1,4 m / A = 0,70 m / h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta ventilada d'accés personal i equips amb les mesures
següents: A = 1,10 m/ h = 2 m; reixa de ventilació a la cara oposada; pretrencats per a entrada i sortida de cables, així com
un orifici per a la sortida de fums del grup electrògen.

1 EGJ1ZEDF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

2 E3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 Capa neteja 1,000 3,500 2,200 7,700

TOTAL AMIDAMENT 7,700

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
EQUIPS ELÈCTRICSTITOL 3 05
CONTROLTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Gestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus ATU301 de Flygt o similar, amb capacitat per supervisar 7
entrades digitals i 1 entrada analògica i emmagatzemar 38 alarmes i vessaments. Senyal 4-20 mA, processador de 8 bits
PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH i pantalla de LCD.  Inclòs kit de muntatge i SAI de recarga de bateries.

1 EGZZALAR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Modem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb capacitat per enviar alarmes, accessible per a telecontrol,
telemetria, canvi de paràmetres. Permet comunicar amb altres modems GSM, modem analògic i adaptadors RDSI.

2 EGZZGSMM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
DIPÒSIT DE LAMINACIÓCAPÍTOL 01
REPOSICIONSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 G922101F

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Àrea paviment 1,000 66,600 0,200 13,320

TOTAL AMIDAMENT 13,320

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

2 F9H11231

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada
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T2 Densitat Àrea

C#*D#*E#*F#3 Àrea paviment 2,100 66,600 0,080 11,189

TOTAL AMIDAMENT 11,189

m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20
a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 G9671L59

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

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

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de rases.4 G3Z1U030

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Àrea paviment 1,000 23,800 3,000 0,200 14,280

C#*D#*E#*F#3 Àrea vorera 1,000 23,800 4,500 0,200 21,420

TOTAL AMIDAMENT 35,700

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

5 G9E1121G

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Àrea vorera 1,000 22,600 4,500 101,700

TOTAL AMIDAMENT 101,700

u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera, per
a làmpades de descàrrega de potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó

6 FHR158V1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida, R-4, de 500x200x250 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 ) i amb
una resistència a compressió de la paret de 2 N/mm2

7 E4H27R1A

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Reposició mur rentat cotxes 5,000 1,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

8 E81111E0

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reposició mur rentat cotxes 2,000 5,000 1,500 15,000
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

9 E898D240

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reposició mur rentat cotxes 2,000 5,000 1,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Reixat d'1.6 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i d 5 mm , amb
doblegat longitudinal, muntants formats de tub d'acer galvanitzat i plastificat, col.locats cada 2.70 m fixats sobre
coronament de mur de formigó. Inclosa p.p d'elements auxiliars de fixació i muntatge i pp d'elements corresponents a la
instal.lació de 2 portes.

10 F6A1Z001

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reposició mur rentat cotxes 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CANNONADA D'IMPULSIÓCAPÍTOL 02
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219Q105

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 2,000 175,000 350,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XG5

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 175,000 1,500 262,500

TOTAL AMIDAMENT 262,500

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 E2R54239

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 175,000 1,500 0,200 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500
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m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

4 E2R24200

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 175,000 1,500 0,200 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 E2RA7581

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 175,000 1,500 0,200 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CANNONADA D'IMPULSIÓCAPÍTOL 02
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

1 E2222422

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 175,000 1,500 1,200 315,000

TOTAL AMIDAMENT 315,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

2 G2R35069

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 315,000 315,000

TOTAL AMIDAMENT 315,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 E2RA7L01

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 315,000 315,000

TOTAL AMIDAMENT 315,000
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m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U200

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 175,000 1,000 0,450 78,750

C#*D#*E#*F#3 -1,000 175,000 0,050 -8,750

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450A355

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 35,000 1,000 0,450 15,750

C#*D#*E#*F#3 -1,000 35,000 0,050 -1,750

TOTAL AMIDAMENT 14,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020

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

C1 volum (m³) quantia (kg/m³)

C#*D#*E#*F#2 14,000 40,000 560,000

TOTAL AMIDAMENT 560,000

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb plafons metàl·lics, per a una protecció
del 20%

7 E23156A2

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 100,000 1,200 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

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

8 G228U015

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 175,000 1,500 1,200 315,000

C#*D#*E#*F#3 -1,000 175,000 1,000 0,450 -78,750

TOTAL AMIDAMENT 236,250

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CANNONADA D'IMPULSIÓCAPÍTOL 02
CANONADA D'IMPULSIÓTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 21

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

1 OE21U014

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

2 OFB1U612

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

C#*D#*E#*F#1 Canonada residuals 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

3 OFB1U625

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

C#*D#*E#*F#1 Canonada pluvials 175,000 175,000

TOTAL AMIDAMENT 175,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CANNONADA D'IMPULSIÓCAPÍTOL 02
REPOSICIONSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

1 F9H11231

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 Zona reposició paviment (2,1 T/m³) Densitat

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 2,100 175,000 1,500 0,100 55,125

TOTAL AMIDAMENT 55,125

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de rases.2 G3Z1U030

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Asfalt 175,000 1,500 0,200 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

3 FD5J529E

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
RECOLLIDA PLUVIALSCAPÍTOL 03
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219Q105

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

T1 Longitud unitats

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Reixa 18,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 0,750 2,000 1,500

C#*D#*E#*F#5 Arqueta 2,500 4,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Col.lector 5,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 0,750 2,000 1,500

8 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#9 Reixa 4,500 2,000 9,000

C#*D#*E#*F#10 Col·lector 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 25,000 2,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XG5

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Reixa 18,000 0,750 13,500

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 2,500 2,500 6,250

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 5,000 0,750 3,750

7 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#8 Reixa 4,500 0,500 2,250

C#*D#*E#*F#9 Col·lector 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#10 25,000 0,750 18,750

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 E2R54239

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Reixa 1,000 18,000 0,750 0,200 2,700

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 1,000 2,500 2,500 0,200 1,250

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 1,000 5,000 0,750 0,200 0,750
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7 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#8 Reixa 4,500 0,500 0,200 0,450

C#*D#*E#*F#9 Col·lector 1,000 0,500 0,200 0,100

C#*D#*E#*F#10 25,000 0,750 0,200 3,750

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

4 E2R24200

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Reixa 1,000 18,000 0,750 0,200 2,700

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 1,000 2,500 2,500 0,200 1,250

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 1,000 5,000 0,750 0,200 0,750

7 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#8 Reixa 4,500 0,500 0,200 0,450

C#*D#*E#*F#9 Col·lector 1,000 0,500 0,200 0,100

C#*D#*E#*F#10 25,000 0,750 0,200 3,750

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 E2RA7581

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Reixa 1,000 18,000 0,750 0,200 2,700

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 1,000 2,500 2,500 0,200 1,250

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 1,000 5,000 0,750 0,200 0,750

7 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#8 Reixa 4,500 0,500 0,200 0,450

C#*D#*E#*F#9 Col·lector 1,000 0,500 0,200 0,100

C#*D#*E#*F#10 25,000 0,750 0,200 3,750

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
RECOLLIDA PLUVIALSCAPÍTOL 03
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

1 E2222422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Reixa 1,000 18,000 0,750 0,750 10,125

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 1,000 2,500 2,500 1,900 11,875

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 1,000 5,000 0,750 1,300 4,875

7 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#8 Reixa 4,500 0,500 0,500 1,125

C#*D#*E#*F#9 Col·lector 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#10 25,000 0,750 1,500 28,125

TOTAL AMIDAMENT 56,425

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

2 G2R35069

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Reixa 1,000 18,000 0,750 0,750 10,125

C#*D#*E#*F#3 Arqueta 1,000 2,500 2,500 1,900 11,875

C#*D#*E#*F#4 Col.lector 1,000 5,000 0,750 1,300 4,875

C#*D#*E#*F#5 -1,000 3,000 -3,000

TOTAL AMIDAMENT 23,875

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 E2RA7L01

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Reixa 1,000 18,000 0,750 0,750 10,125

C#*D#*E#*F#3 Arqueta 1,000 2,500 2,500 1,900 11,875

C#*D#*E#*F#4 Col.lector 1,000 5,000 0,750 1,300 4,875

C#*D#*E#*F#5 -1,000 3,000 -3,000

TOTAL AMIDAMENT 23,875

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

4 G228U200

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Col.lector 1,000 5,000 0,750 0,600 2,250

C#*D#*E#*F#4 -1,000 5,000 0,125 -0,625

5 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#6 Col·lector 1,000 0,500 0,600 0,300

C#*D#*E#*F#7 -1,000 1,000 0,030 -0,030

C#*D#*E#*F#8 25,000 0,750 1,500 28,125

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

AMIDAMENTS Pàg.: 25

C#*D#*E#*F#9 -1,000 25,000 0,125 -3,125

TOTAL AMIDAMENT 26,895

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

5 G228U010

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Col.lector 1,000 5,000 0,750 0,700 2,625

5 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#6 Col·lector 1,000 0,500 0,300 0,150

C#*D#*E#*F#7 25,000 0,750 0,900 16,875

TOTAL AMIDAMENT 19,650

m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm, com a màxim6 E225AR70

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Base arqueta 1,000 2,000 2,000 0,200 0,800

TOTAL AMIDAMENT 0,800

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
RECOLLIDA PLUVIALSCAPÍTOL 03
OBRA CIVILTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-30/P/20/Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450M710

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

T1 Canal Amplada Gruix Longitud unitats

C#*D#*E#*F#2 Base 0,800 0,150 13,500 1,000 1,620

C#*D#*E#*F#3 Mur 0,500 0,150 13,500 2,000 2,025

TOTAL AMIDAMENT 3,645

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal2 G4D0U010

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

C#*D#*E#*F#2 Solera 1,000 0,500 13,500 6,750

C#*D#*E#*F#3 Interior 4,000 1,500 1,300 7,800

C#*D#*E#*F#4 Exterior 4,000 2,000 1,300 10,400

TOTAL AMIDAMENT 24,950

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical3 G4D0U011

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

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

C#*D#*E#*F#2 Mur 2,000 0,500 13,500 13,500

TOTAL AMIDAMENT 13,500

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base4 G4DEU010

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llosa arqueta 1,000 1,500 1,500 1,050 2,363

TOTAL AMIDAMENT 2,363

u Subministrament i col.locació de reixa fabricada en Fosa Dúctil R0199RN Tango de FDB, segons norma UNE 36-118-73.
Longitud de reixa de 980 x 490 x 70 mm. Pas lliure de 890 x 440 mm. Mesures de forats de 29 x 86 mm que garanteixen
una alta absorció. Superfície metàl.lica antilliscant i barrots antibicicleta. Revestit amb pintura negra. Fabricat segons
norma EN-124, classe D-400. Instal·lat.

5 GD5Z4DC4

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

6 E4445315

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

C1 Unitats Longitud  (m) Pes (kg/m)

2 Suport reixes

C#*D#*E#*F#3 L 40x40x4 26,000 0,500 2,420 31,460

C#*D#*E#*F#4 2,000 14,000 2,420 67,760

TOTAL AMIDAMENT 99,220

u Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de gas-oil, instal·lada7 EK3MU030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat8 G450A355

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Base 1,000 2,300 2,300 0,250 1,323

C#*D#*E#*F#3 Alçat 4,000 1,750 0,250 1,300 2,275

C#*D#*E#*F#4 Sostre 1,000 1,500 1,500 0,250 0,563

TOTAL AMIDAMENT 4,161

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat9 G4B0U020

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

T1 quantia m³ formigó

C#*D#*E#*F#2 Quantia 70 kg/m³ 70,000 4,161 291,270

TOTAL AMIDAMENT 291,270
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

10 E3Z112P1

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Base arqueta 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica
de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

11 E8B271E3

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

C#*D#*E#*F#1 Paraments arqueta 4,000 2,000 1,550 12,400

TOTAL AMIDAMENT 12,400

m Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

12 OFA30500

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

C#*D#*E#*F#1 Connexió amb dipòsit 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

13 FD5H81HA

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Carrer Sant Sebastià 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

14 OFA30400

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Carrer Sant Sebastià 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

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

15 OFA1U120

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Carrer Sant Sebastià 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

16 OE21U014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
RECOLLIDA PLUVIALSCAPÍTOL 03
REPOSICIONSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

1 F9H11231

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 Zona reposició paviment (2,1 T/m³) Densitat

3 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#4 Reixa 2,100 18,000 0,750 0,080 2,268

C#*D#*E#*F#5 Arqueta 2,100 2,500 2,500 0,080 1,050

C#*D#*E#*F#6 Col.lector 2,100 5,000 0,750 0,080 0,630

8 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#9 Reixa 2,100 4,500 0,500 0,080 0,378

C#*D#*E#*F#10 Col·lector 2,100 1,000 0,500 0,080 0,084

C#*D#*E#*F#11 2,100 25,000 0,750 0,080 3,150

TOTAL AMIDAMENT 7,560

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de rases.2 G3Z1U030

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Reixa 18,000 0,750 0,200 2,700

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 2,500 2,500 0,200 1,250

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 5,000 0,750 0,200 0,750

7 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#8 Reixa 4,500 0,500 0,200 0,450

C#*D#*E#*F#9 Col·lector 1,000 0,500 0,200 0,100

C#*D#*E#*F#10 25,000 0,750 0,200 3,750

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

3 FD5J529E

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

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

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

4 FD5Z7CD4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

5 OFA1U110

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

C#*D#*E#*F#1 Reposició embornal 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CONNEXIÓ DE RESIDUALSCAPÍTOL 04
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219Q105

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 D400 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 23,200 46,400

C#*D#*E#*F#5 D500 2,000 1,600 3,200

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

C#*D#*E#*F#7 Pous 2,000 8,000 16,000

9 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#10 D400 2,000 25,000 50,000

C#*D#*E#*F#11 Pous 2,000 8,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 135,600

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XG5

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Pous 2,000 2,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 D400 1,000 23,200 1,000 23,200

C#*D#*E#*F#5 D500 1,000 1,600 1,000 1,600

7 Carrer Sant Sebastià
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C#*D#*E#*F#8 Pous 2,000 2,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#9 D400 1,000 25,000 1,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 65,800

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 E2R54239

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

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

4 PAVIMENT

C#*D#*E#*F#5 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#6 D400 1,000 23,200 1,000 0,200 4,640

C#*D#*E#*F#7 D500 1,000 1,600 1,000 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#9 CANONADA 1,000 25,000 0,400 0,400 4,000

11 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#12 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#13 D400 1,000 25,000 1,000 0,200 5,000

TOTAL AMIDAMENT 23,910

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

4 G214U020

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 pou 2,000 1,500 1,500 1,500 6,750

TOTAL AMIDAMENT 6,750

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

5 E2R24200

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

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

4 PAVIMENT

C#*D#*E#*F#5 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#6 D400 1,000 23,200 1,000 0,200 4,640

C#*D#*E#*F#7 D500 1,000 1,600 1,000 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#9 CANONADA 1,000 25,000 0,400 0,400 4,000

11 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#12 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#13 D400 1,000 25,000 1,000 0,200 5,000

TOTAL AMIDAMENT 23,910
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m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 E2RA7581

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

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

4 PAVIMENT

C#*D#*E#*F#5 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#6 D400 1,000 23,200 1,000 0,200 4,640

C#*D#*E#*F#7 D500 1,000 1,600 1,000 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#9 CANONADA 1,000 25,000 0,400 0,400 4,000

11 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#12 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#13 D400 1,000 25,000 1,000 0,200 5,000

TOTAL AMIDAMENT 23,910

m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7 E21D2111

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CONNEXIÓ DE RESIDUALSCAPÍTOL 04
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

1 E2222422

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Col.lector 400 1,000 23,200 0,600 1,275 17,748

C#*D#*E#*F#4 Col.lector 500 1,000 1,600 0,750 2,500 3,000

C#*D#*E#*F#5 Pous 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,000 2,000 2,000 8,000

8 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#9 Col.lector 400 1,000 23,200 0,600 1,275 17,748

C#*D#*E#*F#10 Pous 1,000 2,000 2,000 1,200 4,800

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

TOTAL AMIDAMENT 63,296
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m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 E2RA7L01

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

C#*D#*E#*F#1 63,296 63,296

C#*D#*E#*F#2 -1,000 30,869 -30,869

TOTAL AMIDAMENT 32,427

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

3 G2R35069

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

C#*D#*E#*F#1 63,296 63,296

C#*D#*E#*F#2 -1,000 30,869 -30,869

TOTAL AMIDAMENT 32,427

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

4 G228U200

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Col.lector 400 1,000 23,200 0,500 0,100 1,160

C#*D#*E#*F#4 2,000 23,200 0,100 0,400 1,856

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 500 1,000 1,600 0,600 0,100 0,096

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,600 0,100 0,500 0,160

8 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#9 Col.lector 400 1,000 25,000 0,500 0,100 1,250

C#*D#*E#*F#10 2,000 25,000 0,100 0,400 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,522

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

5 G228U010

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Col.lector 400 1,000 23,200 0,600 1,275 17,748

C#*D#*E#*F#4 -1,000 23,200 0,500 0,400 -4,640

C#*D#*E#*F#5 Col.lector 500 1,000 1,600 0,750 2,500 3,000

C#*D#*E#*F#6 -1,000 1,600 0,600 0,500 -0,480

C#*D#*E#*F#7 Pous 0,500 0,600 0,600 1,500 0,270

C#*D#*E#*F#8 0,500 0,600 0,600 2,000 0,360

10 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#11 Col.lector 400 1,000 25,000 0,600 1,275 19,125

C#*D#*E#*F#12 -1,000 25,000 0,500 0,400 -5,000
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C#*D#*E#*F#13 Pous 0,500 0,600 0,600 1,200 0,216

C#*D#*E#*F#14 0,500 0,600 0,600 1,500 0,270

TOTAL AMIDAMENT 30,869

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CONNEXIÓ DE RESIDUALSCAPÍTOL 04
COL.LECTOR RESIDUALSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

1 OFA30400

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

C#*D#*E#*F#1 Carrer Marinada 23,200 23,200

C#*D#*E#*F#2 Carrer Sant Sebastià 25,000 25,000

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

TOTAL AMIDAMENT 50,200

m Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

2 OFA30500

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

C#*D#*E#*F#1 Tram pou - dipòsit 1,600 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CONNEXIÓ DE RESIDUALSCAPÍTOL 04
POUS DE REGISTRETITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

1 OE21U014

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
CONNEXIÓ DE RESIDUALSCAPÍTOL 04
REPOSICIONSTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

1 F9H11231

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

Euro
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T2 Zona reposició paviment (2,1 T/m³) Densitat

3 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#4 Pous 2,100 2,000 2,000 0,080 0,672

C#*D#*E#*F#5 2,100 2,000 2,000 0,080 0,672

C#*D#*E#*F#6 D400 2,100 23,200 1,000 0,080 3,898

C#*D#*E#*F#7 D500 2,100 1,600 1,000 0,080 0,269

8 0,000

9 Carrer Sant Sebastià 0,000

C#*D#*E#*F#10 Pous 2,100 2,000 2,000 0,080 0,672

C#*D#*E#*F#11 2,100 2,000 2,000 0,080 0,672

C#*D#*E#*F#12 D400 2,100 25,000 1,000 0,080 4,200

13 0,000

TOTAL AMIDAMENT 11,055

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de rases.2 G3Z1U030

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

2 Carrer Marinada

C#*D#*E#*F#3 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#4 D400 1,000 23,200 1,000 0,200 4,640

C#*D#*E#*F#5 D500 1,000 1,600 1,000 0,200 0,320

7 Carrer Sant Sebastià

C#*D#*E#*F#8 Pous 2,000 2,000 2,000 0,200 1,600

C#*D#*E#*F#9 D400 1,000 25,000 1,000 0,200 5,000

TOTAL AMIDAMENT 13,160

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 05
AIGUA POTABLETITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Escomesa provisional d'aigua potable durant l'execució de les obres. Inclós tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de
DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, col·locat superficialment fixat amb grapes, part proporcional
d'accessoris, peces especials de polietilè i retirada un cop finallitzada les obres.

1 GFB1Z001

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 carrer Girona 2,000 25,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora2 G222U200

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 1,000 20,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de
comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado, segons plànols

3 GDK3U010

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

C#*D#*E#*F#1 Reposició carrer Sant Sebastià 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

4 OFB1U606

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

C#*D#*E#*F#1 Reposició carrer Sant Sebastià 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

5 OK1V1VC02

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

C#*D#*E#*F#1 Reposició carrer Sant Sebastià 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

6 G228U200

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

C#*D#*E#*F#1 Reposició carrer Sant Sebastià 25,000 0,500 0,500 6,250

TOTAL AMIDAMENT 6,250

m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

7 E4435111Z001

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 05
ELECTRICITAT BTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

1 GDGZV010

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Empalme BT sec 3x240+150 mm2 termotràctil2 FGGSZ030

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Estesa simple d'un circuit 3x1x240-1x150.3 FGGSZ022

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm24 FGGSZ133

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Cata localització serveis de BT5 FGGSZCA2

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari

6 GG22U060

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

U Arqueta de tipus H de 1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment i
solera de 15cm de  gruix de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs marc i tapa d'acer galvanitzat.

7 GP5OV010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Suplement per marcar, medir i confeccionar plànol definitiu constructiu (sup. 100m)8 FGGSZ072

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació de línia provisional mentre durin les obres, inclòs suports, estesa de cable i connexions i desmuntatge.9 FGGSZ001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

10 E4435111Z001

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 05
TELEFONIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

1 GDGZV010

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Ingeniería, topografia i projecte2 FGGSZING

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Legalització3 FGGSZ074

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Permisos oficials i particulars4 FGGSZ075

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Supervisió obres5 FGGSZSUP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Coordinació de seguretat i salut6 FGGSZSEG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Arqueta de tipus H de 1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment i
solera de 15cm de  gruix de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs marc i tapa d'acer galvanitzat.

7 GP5OV010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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M Canalització amb 4 tubs de PVC rígid de D 110 mm i dau de recobriment de 45x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I8 GDG34110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora9 G222U200

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Partida en concepte de la connexió de la nova xarxa de distribució de telefonia a la xarxa existent.10 GDG3Z001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

11 E4435111Z001

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 4,000 6,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 05
SANEJAMENTTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dia By-pass de tram de canonada de residuals durant les obres de substitució amb electrobomba submergible per a un cabal
màxim de 30 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m, inclòs tub de connexió entre pous de fins a 150 m.

1 OP1A2Z01

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

dia Neteja i inspecció de clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua
a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna i posterior inspecció amb
càmera de TV.

2 EDH1Z001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

3 E4435111Z001

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

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 3,000 6,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
NO TRAMIFICATCAPÍTOL 06
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 01

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PEREOBRA 01
NO TRAMIFICATCAPÍTOL 06
ALTRES PARTIDES ALÇADESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes.1 XPA10100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de
les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

2 XPA8Z005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€70,42m214LV556E Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm de moment flector últim, per
a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 10 m, acer B500T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,064 m3/m2 de formigó
HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

P- 1

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€1.612,40u1G411333 QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS2DS-7+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 500 X 400 X 200 MM.
PER L'ARRENCADA DE 2 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

P- 2

(MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€2.215,21u1G41A111 QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS3DS-9+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 600 X 500 X 300 MM.
PER L'ARRENCADA DE 3 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

P- 3

(DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€82,80mBG311206 Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat

P- 4

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€5,02mE21D2111 Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 5

(CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

€5,73m3E221B272 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 6

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€6,25m3E2222422 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

P- 7

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€45,07m3E225AR70 Estesa de granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm, com a màximP- 8
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

€16,19m2E23156A2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb plafons
metàl·lics, per a una protecció del 20%

P- 9

(SETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€10,31hE2616504 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal
màxim de 30 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m. Inclòs canonada d'impulsió de 80 mm de
diàmetre nominal de cautxú sintètic i teixit de poliester i poliamida de 50 m de longitud, subministre i
lloguer de grup electrògen de 30 kVA, inclòs consum de combustible, peces especials, connexions i
manteniment de l'instal·lació.

P- 10

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€20,36m3E2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 11

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€7,75m3E2R35039 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 12

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€9,24m3E2R54239 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 13

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€13,26m3E2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 14

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€7,48m3E2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 15

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€24,57m2E3H28624 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer S275 JR de 700 mm d'amplada
útil i de 8 mm de gruix amb un mòdul resistent de 540 cm3/m fins una fondària de 8 m en terreny de
graves, arriostrada a capcel·lera, inclòs arriostrament mitjançant perfils metàl·lics, 2 bigues HEB
400 de 9 m, als costats curts, i 8 codals GISV + HEB 240 (distància màxima entre codals 4 m),
lloguer diari de tablestaques i arriostraments.

P- 16

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

€2.600,00uE3HZ1100 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per
a clavament i extracció de palplanxes recuperables.

P- 17

(DOS MIL SIS-CENTS EUROS)

€3.900,00uE3HZZ001 Transport d'entrega i recollida de palplanxes recuperables a lloc d'us.P- 18
(TRES MIL NOU-CENTS EUROS)

€10,79m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 19

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€30,43mE4435111Z001 Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac de serveis mitjançant biga d'acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

P- 20

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€1,74kgE4445315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 21

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€14,47m2E4D22A26 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

P- 22

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€35,27m2E4H27R1A Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida, R-4, de 500x200x250
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 ) i amb una resistència a compressió de la paret de 2 N/mm2

P- 23

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

€19,65m2E5Z15S30 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix
mitjà

P- 24

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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€12,82mE7538A01 Subministre i col.locació de junt de formigonat format a base d'una làmina de PVC flexible marca
Sika PVC tipus ''O'' o similar, inclós part proporcional d'elements de muntatge i col.locació

P- 25

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€13,93mE761A005 Subministre i col.locació de membrana per segellat de junts de gruix 1 mm d´una làmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil) col.locada adherida, amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució marca
Sikaswell 2010 H o similar, inclós part proporcional d'elements de muntatge i col.locació

P- 26

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€12,03m2E81111E0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 27

(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

€4,58mE812U005 Subministre i col.locació de morter per a regularització de cantonades solera i murs format a base
de ciment, millorat amb resines sintètiques , fum de sílice i fibres de poliamida marca Sikatop o
similar

P- 28

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€5,23m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 29

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€6,24m2E8B271E3 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de
formigó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la
penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

P- 30

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€0,63m2E9J12X62 Emulsió bituminosa  per impermeabilització de murs exteriors marca Sika Igol-A o similarP- 31
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€39,35mED58DREN Formació de rasa drenant per a excavació amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 200 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, tub,
geotextil i reblert de material filtrant amb una profunditat de fins a 2 metres i una amplada de 0,60
metres.

P- 32

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€215,47mEDD15638 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 33

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€1.360,00diaEDH1Z001 Neteja i inspecció de clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual
de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor
situat en camió cisterna i posterior inspecció amb càmera de TV.

P- 34

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

€116,57uEF4Z0065 Subministre i col.locació de tub passamur de 65mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos
AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions
i  p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 35

(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€166,74uEF4Z0075 Subministre i col.locació de tub passamur de 75mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos
AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions
i  p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 36

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€186,74uEF4Z0080 Subministre i col.locació de tub passamur de 80mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos
AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions
i  p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 37

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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€446,67uEF4Z0200 Subministre i col.locació de tub passamur de 200mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos
AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions
i  p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 38

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€556,74uEF4Z0250 Subministre i col.locació de tub passamur de 250mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos
AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions
i  p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 39

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€946,74uEF4Z0500 Subministre i col.locació de tub passamur de 500mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos
AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions
i  p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 40

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€1.500,00UEGZ106 Projecte elèctric de legalització de les instal.lacionsP- 41
(MIL CINC-CENTS EUROS)

€143,45uEG11UA16 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema
UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible,
connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada
superficialment

P- 42

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€3,92mEG31S506 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tubP- 43
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€5,11mEG31S606 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tubP- 44
(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€5,51mEG31T50F Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 2x6 mm2 i col·locat amb grapes
sobre façanes

P- 45

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€1,41mEG372202 Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió nominal, bipolar de secció 2x1,5
mm2 i muntat superficialment

P- 46

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€1,63mEG372302 Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió nominal, bipolar de secció 2x2,5
mm2 i muntat superficialment

P- 47

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€8,35mEG380807 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 48
(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€47,73uEG414D95 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 49

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€31,54uEG414D9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 50

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€32,83uEG414D9D Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 51

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€56,87uEG414DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 52

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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€75,46uEG414DJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 53

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€146,58uEG414DJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 54

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€95,87uEG42539D Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 55

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€143,65uEG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 56

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€12,97uEG45A142 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i
muntat superficialment

P- 57

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€347,93uEG482355 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

P- 58

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€1,79uEG611011 Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastadaP- 59
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€14,58uEG6211D4 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastatP- 60
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€11,70uEG631A58 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu superior, encastada

P- 61

(ONZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€1.063,01uEGB18322 Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió,
de connexió automàtica i muntada superficialment

P- 62

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)

€6.990,37uEGC13712 Grup electrògen de 7,5 fins a 20 kVA de potència, per a 230 o 400 V de tensió, amb motor dièsel,
de tipus fix, sistema de funcionament automàtic i instal·lat

P- 63

(SIS MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€21,77uEGD1431E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 64

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

€18,78uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

P- 65

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€17.851,50uEGJ1ZEDF Subministre i col·locació d'envolvent de superficie monobloc de formigó armat de marca Lekumbide
o similar amb mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m / h = 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb mesures L = 1,4 m / A = 0,70 m / h= 1,135
m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta ventilada d'accés personal i equips
amb les mesures següents: A = 1,10 m/ h = 2 m; reixa de ventilació a la cara oposada; pretrencats
per a entrada i sortida de cables, així com un orifici per a la sortida de fums del grup electrògen.

P- 66

(DISSET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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€1.858,79uEGZZALAR Gestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus ATU301 de Flygt o similar, amb
capacitat per supervisar 7 entrades digitals i 1 entrada analògica i emmagatzemar 38 alarmes i
vessaments. Senyal 4-20 mA, processador de 8 bits PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH
i pantalla de LCD.  Inclòs kit de muntatge i SAI de recarga de bateries.

P- 67

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

€847,91uEGZZGSMM Modem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb capacitat per enviar alarmes,
accessible per a telecontrol, telemetria, canvi de paràmetres. Permet comunicar amb altres
modems GSM, modem analògic i adaptadors RDSI.

P- 68

(VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€60,94uEH614112 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 1 làmpada
fluorescent de 4 W de potència, flux aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 425, encastat en sostre o paret

P- 69

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€99,16uEH6E2211 Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast electrònic i amb
carregador-convertidor de bateria de Pb, amb possibilitat de telecomandament, amb 2 nivells de
potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i
amb un rendiment del 52%, col·locat

P- 70

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€56,21uEHA1H5N4 Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

P- 71

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€83,77uEK3MU030 Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de gas-oil, instal·ladaP- 72
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€2.108,27uENN2Z010 Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 10 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de
potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol
65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra.

P- 73

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

€3.503,65uENN2Z020 Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 20 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de
potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol
80/DN 80, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra.

P- 74

(TRES MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€2.108,27uENN2Z035 Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 3.5 l/s a 4.5 mca de 1.5 Kw de
potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol
65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra.

P- 75

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

€76,56uF21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 76

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€89,48mF6A1Z001 Reixat d'1.6 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla
i d 5 mm , amb doblegat longitudinal, muntants formats de tub d'acer galvanitzat i plastificat,
col.locats cada 2.70 m fixats sobre coronament de mur de formigó. Inclosa p.p d'elements auxiliars
de fixació i muntatge i pp d'elements corresponents a la instal.lació de 2 portes.

P- 77

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€56,99tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada

P- 78

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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€120,26mFD5H81HA Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 79

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€142,73uFD5J529E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 80

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€75,37uFD5Z7CD4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 81

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€6.000,00uFGGSZ001 Instal·lació de línia provisional mentre durin les obres, inclòs suports, estesa de cable i connexions i
desmuntatge.

P- 82

(SIS MIL EUROS)

€13,08mFGGSZ022 Estesa simple d'un circuit 3x1x240-1x150.P- 83
(TRETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€109,97uFGGSZ030 Empalme BT sec 3x240+150 mm2 termotràctilP- 84
(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€343,75uFGGSZ072 Suplement per marcar, medir i confeccionar plànol definitiu constructiu (sup. 100m)P- 85
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€4.000,00uFGGSZ074 LegalitzacióP- 86
(QUATRE MIL EUROS)

€3.500,00uFGGSZ075 Permisos oficials i particularsP- 87
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

€38,51uFGGSZ133 Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2P- 88
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€82,85uFGGSZCA2 Cata localització serveis de BTP- 89
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€1.500,00uFGGSZING Ingeniería, topografia i projecteP- 90
(MIL CINC-CENTS EUROS)

€400,00uFGGSZSEG Coordinació de seguretat i salutP- 91
(QUATRE-CENTS EUROS)

€1.500,00uFGGSZSUP Supervisió obresP- 92
(MIL CINC-CENTS EUROS)

€2.168,88uFHR158V1 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 6 m d'alçària,
amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó

P- 93

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€47,00m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 94

(QUARANTA-SET EUROS)

€2,88m2G2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 95

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€3,78mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 96
(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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€4,59mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó i càrrega sobre camió

P- 97

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€4,46m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, inclos càrrega sobre camió

P- 98

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€54,16m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora

P- 99

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€4,51m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 100

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€7,96m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 101

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€34,64m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 102

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€5,28m3G2R35069 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

P- 103

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€74,38m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a base de l'aglomerat
asfàltic i anivellació de rases.

P- 104

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€105,11m3G450A355 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

P- 105

(CENT CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€103,01m3G450M710 Formigó HM-30/P/20/Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

P- 106

(CENT TRES EUROS AMB UN CENTIMS)

€1,14kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 107
(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€33,16m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontalP- 108
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€25,83m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 109
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€11,05m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 110
(ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

€25,24m3G922101F Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 111
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€42,23mG9671L59 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 50x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 112

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€33,36m2G9E1121G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
i beurada de ciment pòrtland

P- 113

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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€139,48uGD5Z4DC4 Subministrament i col.locació de reixa fabricada en Fosa Dúctil R0199RN Tango de FDB, segons
norma UNE 36-118-73. Longitud de reixa de 980 x 490 x 70 mm. Pas lliure de 890 x 440 mm.
Mesures de forats de 29 x 86 mm que garanteixen una alta absorció. Superfície metàl.lica
antilliscant i barrots antibicicleta. Revestit amb pintura negra. Fabricat segons norma EN-124,
classe D-400. Instal·lat.

P- 114

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

€89,96uGDDZ7DD4 Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 115

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€578,74uGDDZZQUA Subministre i col·locació de tapa quadrada de fosa dúctil, tipus T1480D de Fundición Dúctil Benito
o similar, recolzada, pas lliure de 790 x 1540 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

P- 116

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€22,53MGDG34110 Canalització amb 4 tubs de PVC rígid de D 110 mm i dau de recobriment de 45x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 117

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€900,00uGDG3Z001 Partida en concepte de la connexió de la nova xarxa de distribució de telefonia a la xarxa existent.P- 118
(NOU-CENTS EUROS)

€0,33MGDGZV010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 119

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€715,29uGDK3U010 Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per
a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols

P- 120

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

€4,94mGFB1Z001 Escomesa provisional d'aigua potable durant l'execució de les obres. Inclós tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, col·locat
superficialment fixat amb grapes, part proporcional d'accessoris, peces especials de polietilè i
retirada un cop finallitzada les obres.

P- 121

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€148,91uGG145602 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

P- 122

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€17,91mGG22U060 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
encastat i material auxiliar i de fixació necessari

P- 123

(DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€104,59uGHQ22A52 Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de 125 W, de forma rectangular, tancat i fixat a la paret

P- 124

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€181,75uGJM35BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 125

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€466,87UGP5OV010 Arqueta de tipus H de 1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada interiorment i solera de 15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs marc i tapa d'acer
galvanitzat.

P- 126

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€858,54uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 127

(VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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€8,74uOE22U100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 128
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€36,65mOF43A211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 129

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€52,20mOF43B211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 130

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

€199,49mOF43H211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

P- 131

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€4,27mOFA1U110 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 132

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€10,47mOFA1U120 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 133

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€55,68mOFA30400 Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 134

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€91,65mOFA30500 Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 135

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€4,43mOFB1U606 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 136

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€12,11mOFB1U612 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 137

(DOTZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€38,46mOFB1U625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 138

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€193,04uOK1V1VC02 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

P- 139

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€232,35uOK1V1VC03 Subministrament i col·locació  de vàlvula de comporta  DN 65P- 140
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€1.729,74uOK1V4ZCLA Subministrament i col·locació de clapeta antiretorn per a una secció de pas de DN 200 mm, cos
fabricat en acer inoxidable AISI 316, acabat final sorrejat amb boles de vidre, goma de tancament
en neoprè, cargols i ancoratges en A4, totalment instal.lada.

P- 141

(MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€225,92uOK1V5B03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 65 PN 16 P- 142
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€166,98uOK1V5B05 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 80 PN 16 P- 143
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€314,02diaOP1A2Z01 By-pass de tram de canonada de residuals durant les obres de substitució amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 30 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m, inclòs tub de
connexió entre pous de fins a 150 m.

P- 144

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

€5.000,82paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 145
(CINC MIL EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Santa Coloma de Farners, novembre de 2012

L´autor del projecte
Eloi Artau i Cortacans
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m214LV556E Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 172,7
a 190,9 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 10 m, acer B500T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de
0,064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

P- 1  €70,42

Altres conceptes 70,42 €

u1G411333 QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS2DS-7+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 500 X 400 X 200 MM.
PER L'ARRENCADA DE 2 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

P- 2  €1.612,40

Sense descomposició 1.612,40 €

u1G41A111 QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS3DS-9+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 600 X 500 X 300 MM.
PER L'ARRENCADA DE 3 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

P- 3  €2.215,21

Sense descomposició 2.215,21 €

mBG311206 Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat

P- 4  €82,80

Sense descomposició 82,80 €

mE21D2111 Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a
màxim, sense solera, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 5  €5,02

Altres conceptes 5,02 €

m3E221B272 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió

P- 6  €5,73

Altres conceptes 5,73 €

m3E2222422 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

P- 7  €6,25

Altres conceptes 6,25 €

m3E225AR70 Estesa de granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm,
com a màxim

P- 8  €45,07

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens €44,30668
Altres conceptes 0,76 €

m2E23156A2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària,
amb plafons metàl·lics, per a una protecció del 20%

P- 9  €16,19

B0A31000 Clau acer €0,04600
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,94600
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B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,05992
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos €0,27826

Altres conceptes 14,86 €

hE2616504 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 30 m3/h i alçària manomètrica total fins
a 15 m. Inclòs canonada d'impulsió de 80 mm de diàmetre nominal de cautxú
sintètic i teixit de poliester i poliamida de 50 m de longitud, subministre i
lloguer de grup electrògen de 30 kVA, inclòs consum de combustible, peces
especials, connexions i manteniment de l'instal·lació.

P- 10  €10,31

Altres conceptes 10,31 €

m3E2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 11  €20,36

Altres conceptes 20,36 €

m3E2R35039 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 12  €7,75

Altres conceptes 7,75 €

m3E2R54239 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

P- 13  €9,24

Altres conceptes 9,24 €

m3E2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 14  €13,26

B2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€13,26000

Altres conceptes 0,00 €

m3E2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 15  €7,48

B2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€7,48000

Altres conceptes 0,00 €

m2E3H28624 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer S275 JR
de 700 mm d'amplada útil i de 8 mm de gruix amb un mòdul resistent de 540
cm3/m fins una fondària de 8 m en terreny de graves, arriostrada a
capcel·lera, inclòs arriostrament mitjançant perfils metàl·lics, 2 bigues HEB
400 de 9 m, als costats curts, i 8 codals GISV + HEB 240 (distància màxima
entre codals 4 m), lloguer diari de tablestaques i arriostraments.

P- 16  €24,57

B3H28620 Palplanxes recuperables d'acer S275 JR de 700 mm d'amplada útil i de 8 mm
de gruix amb un mòdul resistent de 540 cm3/m fins una fondària de 8 m en
terreny de graves, arriostrada a capcel·lera, inclòs arriostrament mitjançant
perfils metàl·lics, 2 bigues HEB 400 de 9 m, als costats curts, i 8 codals GISV
+ HEB 240 (distància màxima entre codals 4 m), lloguer diari de tablestaques
i arriostraments.

€3,50000

Altres conceptes 21,07 €
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uE3HZ1100 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte
doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables.

P- 17  €2.600,00

Altres conceptes 2.600,00 €

uE3HZZ001 Transport d'entrega i recollida de palplanxes recuperables a lloc d'us.P- 18  €3.900,00

Sense descomposició 3.900,00 €

m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 19  €10,79

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

€6,39555

Altres conceptes 4,39 €

mE4435111Z001 Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac de serveis
mitjançant biga d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

P- 20  €30,43

B44Z5011BQX7 Perfil IPN-200 d'acer laminat en calent, ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de
CELSA

€26,56300

Altres conceptes 3,87 €

kgE4445315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P- 21  €1,74

B44Z50AA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€0,98000

Altres conceptes 0,76 €

m2E4D22A26 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m,
per a deixar el formigó vist

P- 22  €14,47

B0A31000 Clau acer €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,89870
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,08646
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,20745
B0D81550 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos €3,22140
B0DZA000 Desencofrant €0,20700
B0DZP500 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm €0,44000

Altres conceptes 9,29 €

m2E4H27R1A Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida,
R-4, de 500x200x250 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 )
i amb una resistència a compressió de la paret de 2 N/mm2

P- 23  €35,27

B0E915R1 Bloc de morter d'argila expandida, massís llis, de 500x200x250 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

€22,73108

Altres conceptes 12,54 €

m2E5Z15S30 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3,
de 12,5 cm de gruix mitjà

P- 24  €19,65

Altres conceptes 19,65 €
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mE7538A01 Subministre i col.locació de junt de formigonat format a base d'una làmina de
PVC flexible marca Sika PVC tipus ''O'' o similar, inclós part proporcional
d'elements de muntatge i col.locació

P- 25  €12,82

B0906000 Adhesiu de PVC €0,31950
B7428A01 Làmina de PVC flexible €8,30000
B761TA00 Part proporcional d'elements de muntatge i col.locació €0,36000

Altres conceptes 3,84 €

mE761A005 Subministre i col.locació de membrana per segellat de junts de gruix 1 mm
d´una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) col.locada adherida, amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució marca Sikaswell 2010 H o similar,
inclós part proporcional d'elements de muntatge i col.locació

P- 26  €13,93

B0911000 Adhesiu d´aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució €1,08300
B761A001 Perfil elastomèric amb materials hidròfils que s'expandeixen amb el contacte

de l'aigua
€8,96000

B761TA00 Part proporcional d'elements de muntatge i col.locació €0,90000
Altres conceptes 2,99 €

m2E81111E0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 27  €12,03

Altres conceptes 12,03 €

mE812U005 Subministre i col.locació de morter per a regularització de cantonades solera
i murs format a base de ciment, millorat amb resines sintètiques , fum de sílice
i fibres de poliamida marca Sikatop o similar

P- 28  €4,58

B071U005 Morter per cantonades entre murs format a base de ciment, millorat amb
resines sintètiques , fum de sílice i fibres de poliamida

€4,15000

Altres conceptes 0,43 €

m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 29  €5,23

B89ZPE00 Pintura plàstica per a exteriors €2,61630
Altres conceptes 2,61 €

m2E8B271E3 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de
superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat,
aplicada en tres capes

P- 30  €6,24

B8B471E0 Pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i
resistent a l'humitat

€2,26100

Altres conceptes 3,98 €

m2E9J12X62 Emulsió bituminosa per impermeabilització de murs exteriors marca Sika
Igol-A o similar

P- 31  €0,63

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI €0,31000
Altres conceptes 0,32 €

mED58DREN Formació de rasa drenant per a excavació amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 200 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, tub, geotextil i reblert de material
filtrant amb una profunditat de fins a 2 metres i una amplada de 0,60 metres.

P- 32  €39,35

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €7,24680
B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100%

foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1750 N

€2,52000

Altres conceptes 29,58 €
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mEDD15638 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 33  €215,47

B0111000 Aigua €0,00505
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€1,37475

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€22,77184

Altres conceptes 191,32 €

diaEDH1Z001 Neteja i inspecció de clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram
amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna i
posterior inspecció amb càmera de TV.

P- 34  €1.360,00

Sense descomposició 1.360,00 €

uEF4Z0065 Subministre i col.locació de tub passamur de 65mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 35  €116,57

BF4Z0065 Tub passamur de 65 mm de diàmetre i 700 mm de longitud d'acer inoxidable
AISI 316 inclós brides i juntes d'estanqueitat i/o desmuntatge

€110,00000

Altres conceptes 6,57 €

uEF4Z0075 Subministre i col.locació de tub passamur de 75mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 36  €166,74

BF4Z0075 Tub passamur de 75 mm de diàmetre i 700 mm de longitud d'acer inoxidable
AISI 316 inclós brides i juntes d'estanqueitat i/o desmuntatge

€160,00000

Altres conceptes 6,74 €

uEF4Z0080 Subministre i col.locació de tub passamur de 80mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 37  €186,74

BF4Z0080 Tub passamur de 80 mm de diàmetre i 700 mm de longitud d'acer inoxidable
AISI 316 inclós brides i juntes d'estanqueitat i/o desmuntatge

€180,00000

Altres conceptes 6,74 €

uEF4Z0200 Subministre i col.locació de tub passamur de 200mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 38  €446,67

BF4Z0200 Tub passamur de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud d'acer
inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes d'estanqueitat i/o desmuntatge

€440,00000

Altres conceptes 6,67 €

uEF4Z0250 Subministre i col.locació de tub passamur de 250mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 39  €556,74

BF4Z0250 Tub passamur de 250 mm de diàmetre i 700 mm de longitud d'acer
inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes d'estanqueitat i/o desmuntatge

€550,00000

Altres conceptes 6,74 €

uEF4Z0500 Subministre i col.locació de tub passamur de 500mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi, segellat, elemants
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

P- 40  €946,74

BF4Z0500 Tub passamur de 500 mm de diàmetre i 700 mm de longitud d'acer
inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes d'estanqueitat i/o desmuntatge

€940,00000
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Altres conceptes 6,74 €

UEGZ106 Projecte elèctric de legalització de les instal.lacionsP- 41  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

uEG11UA16 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0
(sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables
M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment

P- 42  €143,45

BG11UA16 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH
T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

€97,50000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €10,88000
Altres conceptes 35,07 €

mEG31S506 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6
mm2 i col·locat en tub

P- 43  €3,92

BG31S500 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de
policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura
lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 6 mm2

€2,62000

Altres conceptes 1,30 €

mEG31S606 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10
mm2 i col·locat en tub

P- 44  €5,11

BG31S600 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de
policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura
lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 10 mm2

€3,81000

Altres conceptes 1,30 €

mEG31T50F Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 2x6 mm2 i
col·locat amb grapes sobre façanes

P- 45  €5,51

BG31T500 Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta aïllant
de polietilè reticulat (XLPE), amb conductor neutre fiador, de 2 x 6 mm2

€0,85000

BGW3N000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE
RZ 0,6/1 kV

€0,35000

Altres conceptes 4,31 €

mEG372202 Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió nominal,
bipolar de secció 2x1,5 mm2 i muntat superficialment

P- 46  €1,41

BG372200 Conductor de coure paral·lel separable flexible, de 250 V de tensió nominal,
bipolar de secció 2x1,5 mm2

€0,43860

BGW37000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure paral·lels
separables flexibles, de 250 V de tensió nominal

€0,34000

Altres conceptes 0,63 €

mEG372302 Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió nominal,
bipolar de secció 2x2,5 mm2 i muntat superficialment

P- 47  €1,63

BG372300 Conductor de coure paral·lel separable flexible, de 250 V de tensió nominal,
bipolar de secció 2x2,5 mm2

€0,66300

BGW37000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure paral·lels
separables flexibles, de 250 V de tensió nominal

€0,34000

Altres conceptes 0,63 €

mEG380807 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 48  €8,35

BG380800 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2 €1,19340
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,14000

Altres conceptes 7,02 €
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uEG414D95 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 49  €47,73

BG414D95 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€40,36000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,36000
Altres conceptes 7,01 €

uEG414D9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 50  €31,54

BG414D9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€24,17000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,36000
Altres conceptes 7,01 €

uEG414D9D Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 51  €32,83

BG414D9D Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€25,46000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,36000
Altres conceptes 7,01 €

uEG414DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 52  €56,87

BG414DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€48,94000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,36000
Altres conceptes 7,57 €

uEG414DJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 53  €75,46

BG414DJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€67,53000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,36000
Altres conceptes 7,57 €

uEG414DJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 54  €146,58

BG414DJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€136,80000
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BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,36000

Altres conceptes 9,42 €

uEG42539D Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 55  €95,87

BG42539D Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€85,75000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,33000
Altres conceptes 9,79 €

uEG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 56  €143,65

BG4253JH Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€130,76000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,33000
Altres conceptes 12,56 €

uEG45A142 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable
de 22x58 mm i muntat superficialment

P- 57  €12,97

BG45A140 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable
de dimensions 22x58 mm

€7,99000

BGW45000 Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric €0,25000
Altres conceptes 4,73 €

uEG482355 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN

P- 58  €347,93

BG482355 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a
muntar en perfil DIN

€338,15000

BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €0,36000
Altres conceptes 9,42 €

uEG611011 Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastadaP- 59  €1,79

BG611010 Caixa per a mecanismes, per a un element, preu superior €1,09000
Altres conceptes 0,70 €

uEG6211D4 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
superior, encastat

P- 60  €14,58

BG6211D4 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
superior, per a encastar

€9,60000

Altres conceptes 4,98 €

uEG631A58 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior, encastada

P- 61  €11,70

BG631A58 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior, per a encastar

€6,72000
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Altres conceptes 4,98 €

uEGB18322 Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de potència reactiva,
de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

P- 62  €1.063,01

BGB18320 Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr, de 400 V de tensió,
automàtica

€1.048,23000

BGWB1000 Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors €3,70000
Altres conceptes 11,08 €

uEGC13712 Grup electrògen de 7,5 fins a 20 kVA de potència, per a 230 o 400 V de
tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de funcionament automàtic i
instal·lat

P- 63  €6.990,37

BGC13712 Grup electrógen des de 7,5 fins a 20 kVA, per a 230 o 400 V de tensió, amb
motor dièsel, fix i sistema de funcionament automàtic

€6.903,00000

BGWC1000 Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens €72,14000
Altres conceptes 15,23 €

uEGD1431E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 64  €21,77

BGD14310 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard

€8,51000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €3,93000
Altres conceptes 9,33 €

uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

P- 65  €18,78

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment

€10,01000

Altres conceptes 8,77 €

uEGJ1ZEDF Subministre i col·locació d'envolvent de superficie monobloc de formigó armat
de marca Lekumbide o similar amb mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m / h = 2,
70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb mesures L = 1,4 m / A
= 0,70 m / h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta ventilada
d'accés personal i equips amb les mesures següents: A = 1,10 m/ h = 2 m;
reixa de ventilació a la cara oposada; pretrencats per a entrada i sortida de
cables, així com un orifici per a la sortida de fums del grup electrògen.

P- 66  €17.851,50

BGJ1ZEDF Envolvent de superficie monobloc de formigó armat de marca Lekumbide o
similar amb mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m / h = 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb mesures L = 1,4 m /
A = 0,70 m / h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta ventilada
d'accés personal i equips amb les mesures següents: A = 1,10 m/ h = 2 m;
reixa de ventilació a la cara oposada; pretrencats per a entrada i sortida de
cables, així com un orifici per a la sortida de fums del grup electrògen.

€17.110,00000

Altres conceptes 741,50 €

uEGZZALAR Gestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus ATU301 de Flygt
o similar, amb capacitat per supervisar 7 entrades digitals i 1 entrada
analògica i emmagatzemar 38 alarmes i vessaments. Senyal 4-20 mA,
processador de 8 bits PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH i
pantalla de LCD.  Inclòs kit de muntatge i SAI de recarga de bateries.

P- 67  €1.858,79

BGZZALAR Gestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus ATU301 de Flygt
o similar, amb capacitat per supervisar 7 entrades digitals i 1 entrada
analògica i emmagatzemar 38 alarmes i vessaments. Senyal 4-20 mA,
processador de 8 bits PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH i
pantalla de LCD.  

€1.381,83000

BGZZKITT Kit de muntatge d'equip gestor emisor d'alarmes €111,75000
BGZZSAII SAI, unitat de recarrega de bateries externes €330,14000

Altres conceptes 35,07 €



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 10

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uEGZZGSMM Modem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb capacitat per
enviar alarmes, accessible per a telecontrol, telemetria, canvi de paràmetres.
Permet comunicar amb altres modems GSM, modem analògic i adaptadors
RDSI.

P- 68  €847,91

BGZZGSMM Modem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb capacitat per
enviar alarmes, accessible per a telecontrol, telemetria, canvi de paràmetres.
Permet comunicar amb altres modems GSM, modem analògic i adaptadors
RDSI.

€812,84000

Altres conceptes 35,07 €

uEH614112 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència, flux aproximat de 80 lumens i
1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un
grau de protecció IP 425, encastat en sostre o paret

P- 69  €60,94

BH614112 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència, flux aproximat de 80 lumens
i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb
un grau de protecció IP 425, per a encastar en sostre o paret

€49,92000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,50000
Altres conceptes 10,52 €

uEH6E2211 Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast
electrònic i amb carregador-convertidor de bateria de Pb, amb possibilitat de
telecomandament, amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al
nivell alt i alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment
del 52%, col·locat

P- 70  €99,16

BH6E2211 Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast
electrònic i amb carregador-convertidor de bateria de Pb, amb possibilitat de
telecomandament, amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al
nivell alt i alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un
rendiment del 52%

€88,11000

BHW62000 Part proporcional d'accessoris de comandaments a distància autònoms €0,53000
Altres conceptes 10,52 €

uEHA1H5N4 Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada
superficialment al sostre

P- 71  €56,21

BHA1H5N0 Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat

€44,41000

BHWA1000 Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs
fluorescents

€1,28000

Altres conceptes 10,52 €

uEK3MU030 Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de gas-oil,
instal·lada

P- 72  €83,77

BK3MU030 Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de gas-oil €60,15000
Altres conceptes 23,62 €

uENN2Z010 Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 10 l/s a 3.9
mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT
N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol 65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra.

P- 73  €2.108,27

BNN2Z010 Bomba sumergible capaç d'impulsar 10 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de potència a
1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. 

€1.220,27000

BNNZZSOC Sòcol 65/DN 65 segons EN 1092-2 (PN 16) material:GG 25 €337,83000
BNNZZSUP Suport superior tg 2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de 2'' i 2 anclatges €95,15000

Altres conceptes 455,02 €
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uENN2Z020 Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 20 l/s a 3.9
mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT
N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol 80/DN 80, suport superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra.

P- 74  €3.503,65

BNN2Z020 Bomba sumergible capaç d'impulsar 20 l/s a 3.9 mca de 2.0 Kw de potència a
1410 rpm marca Flygt model NP 3085.160 MT N/C 53-461 o similar. 

€2.582,67000

BNNZZSO2 Sòcol 80/DN 80 segons EN 1092-2 (PN 16) €370,81000
BNNZZSU2 Suport superior tg 2x2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de 2'' i 2 anclatges €95,15000

Altres conceptes 455,02 €

uENN2Z035 Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar 3.5 l/s a 4.5
mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT
N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol 65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra.

P- 75  €2.108,27

BNN2Z035 Bomba sumergible capaç d'impulsar 3.5 l/s a 4.5 mca de 1.5 Kw de potència
a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. 

€1.220,27000

BNNZZSOC Sòcol 65/DN 65 segons EN 1092-2 (PN 16) material:GG 25 €337,83000
BNNZZSUP Suport superior tg 2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de 2'' i 2 anclatges €95,15000

Altres conceptes 455,02 €

uF21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 76  €76,56

Altres conceptes 76,56 €

mF6A1Z001 Reixat d'1.6 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i
50x50 de pas de malla i d 5 mm , amb doblegat longitudinal, muntants
formats de tub d'acer galvanitzat i plastificat, col.locats cada 2.70 m fixats
sobre coronament de mur de formigó. Inclosa p.p d'elements auxiliars de
fixació i muntatge i pp d'elements corresponents a la instal.lació de 2 portes.

P- 77  €89,48

B6A1U020 Reixat d'1.5 m d'alçària, d'acer galvanitzat i pintat amb bastidor de 2.65 x 1.5
m de tub de 50 x 30 x 2 mm i malla electrosoldada, galvanitzada i pintada, de
200 x 50 mm i d 6 mm i muntants de platina d'acer galvanitzat sobre
coronament de mur de formigó armat i pintat de 6 mm de gruix, col.locats
cada 2.80 m.

€76,98000

Altres conceptes 12,50 €

tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D
(D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

P- 78  €56,99

B9H11231 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura
i granulat granític

€52,72000

Altres conceptes 4,27 €

mFD5H81HA Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del < 1
%, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 79  €120,26

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€10,42800

BD5H81HA Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del <
1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

€89,27100

Altres conceptes 20,56 €

uFD5J529E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 80  €142,73
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B0111000 Aigua €0,00303
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,97290

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

€5,95980

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€18,39989

Altres conceptes 117,39 €

uFD5Z7CD4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

P- 81  €75,37

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

€1,57240

BD5Z7CD0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40
mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció

€58,15000

Altres conceptes 15,65 €

uFGGSZ001 Instal·lació de línia provisional mentre durin les obres, inclòs suports, estesa
de cable i connexions i desmuntatge.

P- 82  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

mFGGSZ022 Estesa simple d'un circuit 3x1x240-1x150.P- 83  €13,08

Sense descomposició 13,08 €

uFGGSZ030 Empalme BT sec 3x240+150 mm2 termotràctilP- 84  €109,97

Sense descomposició 109,97 €

uFGGSZ072 Suplement per marcar, medir i confeccionar plànol definitiu constructiu (sup.
100m)

P- 85  €343,75

Sense descomposició 343,75 €

uFGGSZ074 LegalitzacióP- 86  €4.000,00

Sense descomposició 4.000,00 €

uFGGSZ075 Permisos oficials i particularsP- 87  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

uFGGSZ133 Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2P- 88  €38,51

Sense descomposició 38,51 €

uFGGSZCA2 Cata localització serveis de BTP- 89  €82,85

Sense descomposició 82,85 €

uFGGSZING Ingeniería, topografia i projecteP- 90  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

uFGGSZSEG Coordinació de seguretat i salutP- 91  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

uFGGSZSUP Supervisió obresP- 92  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

uFHR158V1 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de
potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó

P- 93  €2.168,88
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B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€29,66656

BHR158D1 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de
potència 70 W

€2.018,65000

BHU31171 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet
E27, de potència 70 W

€15,05000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €39,72000
Altres conceptes 65,79 €

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 94  €47,00

B2RB0005 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit
autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls barrejats o residus
barrejats inerts o no especials, procedents de construcció o demolició, amb
codis 170101, 170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€6,31000

Altres conceptes 40,69 €

m2G2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 95  €2,88

Altres conceptes 2,88 €

mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 96  €3,78

Altres conceptes 3,78 €

mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó i càrrega sobre camió

P- 97  €4,59

Altres conceptes 4,59 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, inclos càrrega sobre camió

P- 98  €4,46

Altres conceptes 4,46 €

m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

P- 99  €54,16

Altres conceptes 54,16 €

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

P- 100  €4,51

B0111000 Aigua €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
€0,45600

Altres conceptes 4,00 €

m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 101  €7,96

B0111000 Aigua €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €4,04400

Altres conceptes 3,87 €

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

P- 102  €34,64

B0111000 Aigua €0,05050
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B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm €27,28800

Altres conceptes 7,30 €

m3G2R35069 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 15 km

P- 103  €5,28

Altres conceptes 5,28 €

m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de rases.

P- 104  €74,38

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

€65,68800

Altres conceptes 8,69 €

m3G450A355 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 105  €105,11

B0653P22 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

€91,35000

Altres conceptes 13,76 €

m3G450M710 Formigó HM-30/P/20/Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per
a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 106  €103,01

B064M310 Formigó HM-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició Qa, a/c= 0.50, contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

€89,25000

Altres conceptes 13,76 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

P- 107  €1,14

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,01050
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres €0,61950

Altres conceptes 0,51 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontalP- 108  €33,16

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos €0,57660
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,16000
B0DZA000 Desencofrant €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,52400

Altres conceptes 29,45 €

m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 109  €25,83

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,29000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,16000
B0DZA000 Desencofrant €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,52400

Altres conceptes 22,70 €

m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base

P- 110  €11,05

B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €0,42438
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,06450
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica €7,01000

Altres conceptes 3,55 €

m3G922101F Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 111  €25,24

B0111000 Aigua €0,05050
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B0321000 Sauló sense garbellar €18,81400

Altres conceptes 6,38 €

mG9671L59 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 50x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 112  €42,23

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

€9,07214

B9671L50 Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm €11,29800
Altres conceptes 21,86 €

m2G9E1121G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland

P- 113  €33,36

B0111000 Aigua €0,00101
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm €0,93519
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32783

B9E11200 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt €5,58960
Altres conceptes 26,51 €

uGD5Z4DC4 Subministrament i col.locació de reixa fabricada en Fosa Dúctil R0199RN
Tango de FDB, segons norma UNE 36-118-73. Longitud de reixa de 980 x
490 x 70 mm. Pas lliure de 890 x 440 mm. Mesures de forats de 29 x 86 mm
que garanteixen una alta absorció. Superfície metàl.lica antilliscant i barrots
antibicicleta. Revestit amb pintura negra. Fabricat segons norma EN-124,
classe D-400. Instal·lat.

P- 114  €139,48

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

€1,57240

BD5Z4DC0 Reixa fabricada en Fosa Dúctil R0199RN Tango de FDB, segons norma UNE
36-118-73. Longitud de reixa de 980 x 490 x 70 mm. Pas lliure de 890 x 440
mm. Mesures de forats de 29 x 86 mm que garanteixen una alta absorció.
Superfície metàl.lica antilliscant i barrots antibicicleta. Revestit amb pintura
negra. Fabricat segons norma EN-124, classe D-400. Instal · lat.

€121,00000

Altres conceptes 16,91 €

uGDDZ7DD4 Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

P- 115  €89,96

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

€1,40337

BDDZ7DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

€71,22000

Altres conceptes 17,34 €

uGDDZZQUA Subministre i col·locació de tapa quadrada de fosa dúctil, tipus T1480D de
Fundición Dúctil Benito o similar, recolzada, pas lliure de 790 x 1540 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

P- 116  €578,74

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

€1,40337

BDDZZQUA Tapa quadrada de fosa dúctil, tipus T1480D de Fundición Dúctil Benito o
similar, recolzada, pas lliure de 790 x 1540 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

€560,00000

Altres conceptes 17,34 €

MGDG34110 Canalització amb 4 tubs de PVC rígid de D 110 mm i dau de recobriment de
45x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 117  €22,53

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

€10,83600
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BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de

la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix

€10,72000

Altres conceptes 0,97 €

uGDG3Z001 Partida en concepte de la connexió de la nova xarxa de distribució de
telefonia a la xarxa existent.

P- 118  €900,00

Sense descomposició 900,00 €

MGDGZV010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 119  €0,33

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària €0,11220
Altres conceptes 0,22 €

uGDK3U010 Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de
gruix de parets, per a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa
dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado, segons plànols

P- 120  €715,29

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

€15,95300

BDK1U005 Pericó prefabricat de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de comunicacions, amb forats per a tubs

€398,25000

BDKZU010 Marc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de fosa dúctil, per
a pericó de 85x70 cm de secció interior

€154,30000

Altres conceptes 146,79 €

mGFB1Z001 Escomesa provisional d'aigua potable durant l'execució de les obres. Inclós
tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, col·locat superficialment fixat amb grapes, part
proporcional d'accessoris, peces especials de polietilè i retirada un cop
finallitzada les obres.

P- 121  €4,94

BFB1U606 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

€3,05000

BFB1Z001 Part proporcional d'elements de muntatge per a canonades de polietilè d'alta
densitat

€1,00000

Altres conceptes 0,89 €

uGG145602 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de
dotze mòduls i muntada superficialment

P- 122  €148,91

BG145602 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de
dotze mòduls i per a muntar superficialment

€146,72000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució €1,31000
Altres conceptes 0,88 €

mGG22U060 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de
fixació necessari

P- 123  €17,91

BG220030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent

€2,38000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,00700
Altres conceptes 15,52 €

uGHQ22A52 Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de
distribució semiintensiva, amb làmpada de 125 W, de forma rectangular,
tancat i fixat a la paret

P- 124  €104,59

BHQ22A50 Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb
làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de forma rectangular, tancat

€73,93000

BHWQ2000 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de
mercuri

€18,39000

Altres conceptes 12,27 €
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uGJM35BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 125  €181,75

BJM35BE0 Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

€162,80000

Altres conceptes 18,95 €

UGP5OV010 Arqueta de tipus H de 1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada interiorment i solera de 15cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I. Inclòs marc i tapa d'acer galvanitzat.

P- 126  €466,87

B0111000 Aigua €6,06000
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €1,28896
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€6,02000

B071UC01 Morter M-80 €14,93640
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€32,20000

BDKZV010 Bastiment i tapa per arqueta tipus H €142,00000
Altres conceptes 264,36 €

uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 127  €858,54

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

€150,14400

B071UC01 Morter M-80 €8,29800
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120

cm d'alçària, amb forats per a tubs
€216,82000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

€118,27000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

€100,84000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

€26,50000

Altres conceptes 237,67 €

uOE22U100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols

P- 128  €8,74

B071UC01 Morter M-80 €0,24894
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima

d'acer de 20 mm de diàmetre
€5,30000

Altres conceptes 3,19 €

mOF43A211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI
304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat
al fons de la rasa i provat

P- 129  €36,65

B0A71LU0 Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior €0,41580
BF43A20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2, AISI 304 €13,88000
BFW4741U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2

per a soldar
€1,41000

BFY4741U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

€0,70000

Altres conceptes 20,24 €

mOF43B211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 304,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 130  €52,20

B0A71MU0 Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior €0,45320
BF43B20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 304 €16,95000
BFW4741U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2

per a soldar
€1,41000
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BFY4741U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense

soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat
€0,70000

Altres conceptes 32,69 €

mOF43H211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, AISI 304,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

P- 131  €199,49

B0A71RU0 Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interior €3,99740
BF43L20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 10'', AISI 304 €93,08000
BFW4I41U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 10'' per

a soldar
€21,47100

BFY4I41U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 10'',soldat

€6,70000

Altres conceptes 74,24 €

mOFA1U110 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 132  €4,27

B0111000 Aigua €0,01111
BFA1U110 Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€2,51320

Altres conceptes 1,75 €

mOFA1U120 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 133  €10,47

B0111000 Aigua €0,03131
BFA1U120 Tub de PVC, DN 200 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€8,10610

Altres conceptes 2,33 €

mOFA30400 Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8
kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la
rasa i provat

P- 134  €55,68

B0111000 Aigua €0,03838
BFA20400 Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima

8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

€50,80990

Altres conceptes 4,83 €

mOFA30500 Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8
kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la
rasa i provat

P- 135  €91,65

B0111000 Aigua €0,03838
BFA20500 Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima

8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

€86,56120

Altres conceptes 5,05 €

mOFB1U606 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 136  €4,43

B0111000 Aigua €0,00404
BFB1U606 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€3,14150

Altres conceptes 1,28 €

mOFB1U612 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 137  €12,11
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B0111000 Aigua €0,01515
BFB1U612 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€8,18850

Altres conceptes 3,91 €

mOFB1U625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 138  €38,46

B0111000 Aigua €0,05959
BFB1U625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€32,65100

Altres conceptes 5,75 €

uOK1V1VC02 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65.
UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 15 Kg.

P- 139  €193,04

BFV1C002 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

€113,30000

Altres conceptes 79,74 €

uOK1V1VC03 Subministrament i col·locació  de vàlvula de comporta  DN 65P- 140  €232,35

BFV1C003 VÀLVULA COMPORTA DN 80
PN 16 / TANCAMENT ELÀSTIC
SEGONS NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANITZADA DE CAUTXÚ DE EPDM
MATERIAL CARCASSA . FUNDICIÓ DÚCTIL GGG 50
BRIDES SEGONS ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
INCLOU VOLANT

€152,61000

Altres conceptes 79,74 €

uOK1V4ZCLA Subministrament i col·locació de clapeta antiretorn per a una secció de pas de
DN 200 mm, cos fabricat en acer inoxidable AISI 316, acabat final sorrejat
amb boles de vidre, goma de tancament en neoprè, cargols i ancoratges en
A4, totalment instal.lada.

P- 141  €1.729,74

BFV4ZCLA Clapeta antiretorn per a una secció de pas de DN 200 mm, cos fabricat en
acer inoxidable AISI 316, acabat final sorrejat amb boles de vidre, goma de
tancament en neoprè, cargols i ancoratges en A4, totalment instal.lada.

€1.650,00000

Altres conceptes 79,74 €

uOK1V5B03 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 65 PN 16 P- 142  €225,92

Altres conceptes 225,92 €

uOK1V5B05 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 80 PN 16 P- 143  €166,98

Altres conceptes 166,98 €

diaOP1A2Z01 By-pass de tram de canonada de residuals durant les obres de substitució
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 30 m3/h i alçària
manomètrica total fins a 15 m, inclòs tub de connexió entre pous de fins a 150
m.

P- 144  €314,02

BFA1U109 Tub de PVC, DN 90 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

€210,00000

BO128401 Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80 mm, amb motor
de 2,2 kW de potència i muntada amb guardamotor

€0,77500

Altres conceptes 103,25 €

paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 145  €5.000,82
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OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 96)

29,8003,78 112,64

2 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 95)

71,4002,88 205,63

3 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó i càrrega sobre
camió (P - 97)

25,0004,59 114,75

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclos càrrega
sobre camió (P - 98)

92,7004,46 413,44

5 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 76)

1,00076,56 76,56

6 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 11)

28,99020,36 590,24

7 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

28,9109,24 267,13

8 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

28,99013,26 384,41

TITOL 3TOTAL 01.01.01 2.164,80

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3HZ1100 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell
percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció
de palplanxes recuperables. (P - 17)

1,0002.600,00 2.600,00

2 E3HZZ001 u Transport d'entrega i recollida de palplanxes recuperables a lloc
d'us. (P - 18)

1,0003.900,00 3.900,00

3 E3H28624 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables
d'acer S275 JR de 700 mm d'amplada útil i de 8 mm de gruix amb
un mòdul resistent de 540 cm3/m fins una fondària de 8 m en
terreny de graves, arriostrada a capcel·lera, inclòs arriostrament
mitjançant perfils metàl·lics, 2 bigues HEB 400 de 9 m, als costats
curts, i 8 codals GISV + HEB 240 (distància màxima entre codals
4 m), lloguer diari de tablestaques i arriostraments. (P - 16)

462,40024,57 11.361,17

4 ED58DREN m Formació de rasa drenant per a excavació amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 200 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador,
tub, geotextil i reblert de material filtrant amb una profunditat de
fins a 2 metres i una amplada de 0,60 metres. (P - 32)

57,80039,35 2.274,43

Euro
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5 E2616504 h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible per a un cabal màxim de 30 m3/h i
alçària manomètrica total fins a 15 m. Inclòs canonada d'impulsió
de 80 mm de diàmetre nominal de cautxú sintètic i teixit de
poliester i poliamida de 50 m de longitud, subministre i lloguer de
grup electrògen de 30 kVA, inclòs consum de combustible, peces
especials, connexions i manteniment de l'instal·lació. (P - 10)

72,00010,31 742,32

6 E221B272 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de
fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 6)

605,3405,73 3.468,60

7 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 8)

23,86845,07 1.075,73

8 E2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 12)

625,8607,75 4.850,42

9 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)

625,8607,48 4.681,43

10 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 101)

292,3207,96 2.326,87

TITOL 3TOTAL 01.01.02 37.280,97

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 OBRA CIVIL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 19)

119,34010,79 1.287,68

2 E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic
de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 22)

503,38014,47 7.283,91

3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 110)

40,80011,05 450,84

4 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
105)

120,235105,11 12.637,90

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 107)

8.947,6861,14 10.200,36

6 E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat
350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 24)

23,85019,65 468,65

7 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 128)

26,0008,74 227,24

8 E4445315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 21)

262,5321,74 456,81

9 EF4Z0080 u Subministre i col.locació de tub passamur de 80mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi,
segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,

3,000186,74 560,22

Euro
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fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra. (P - 37)

10 EF4Z0200 u Subministre i col.locació de tub passamur de 200mm de diàmetre
i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi,
segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra. (P - 38)

1,000446,67 446,67

11 EF4Z0500 u Subministre i col.locació de tub passamur de 500mm de diàmetre
i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi,
segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra. (P - 40)

2,000946,74 1.893,48

12 EF4Z0250 u Subministre i col.locació de tub passamur de 250mm de diàmetre
i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi,
segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra. (P - 39)

3,000556,74 1.670,22

13 EF4Z0075 u Subministre i col.locació de tub passamur de 75mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi,
segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra. (P - 36)

4,000166,74 666,96

14 EF4Z0065 u Subministre i col.locació de tub passamur de 65mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós encofrat prèvi,
segellat, elemants d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra. (P - 35)

2,000116,57 233,14

15 EDD15638 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 33)

1,300215,47 280,11

16 GDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 115)

3,00089,96 269,88

17 E4H27R1A m2 Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida, R-4, de 500x200x250 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 ) i amb una resistència a
compressió de la paret de 2 N/mm2 (P - 23)

27,72035,27 977,68

18 14LV556E m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm de moment flector
últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a
una llum màxima de 10 m, acer B500T en malles electrosoldades
de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,064 m3/m2 de
formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot (P - 1)

111,18070,42 7.829,30

19 GDDZZQUA u Subministre i col·locació de tapa quadrada de fosa dúctil, tipus
T1480D de Fundición Dúctil Benito o similar, recolzada, pas lliure
de 790 x 1540 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P -
116)

4,000578,74 2.314,96

20 E812U005 m Subministre i col.locació de morter per a regularització de
cantonades solera i murs format a base de ciment, millorat amb
resines sintètiques , fum de sílice i fibres de poliamida marca
Sikatop o similar (P - 28)

63,8004,58 292,20

21 E761A005 m Subministre i col.locació de membrana per segellat de junts de
gruix 1 mm d´una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil)
col.locada adherida, amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
marca Sikaswell 2010 H o similar, inclós part proporcional
d'elements de muntatge i col.locació (P - 26)

63,80013,93 888,73

Euro
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22 E7538A01 m Subministre i col.locació de junt de formigonat format a base
d'una làmina de PVC flexible marca Sika PVC tipus ''O'' o similar,
inclós part proporcional d'elements de muntatge i col.locació

 (P - 25)

100,00012,82 1.282,00

23 E9J12X62 m2 Emulsió bituminosa per impermeabilització de murs exteriors
marca Sika Igol-A o similar (P - 31)

134,5000,63 84,74

TITOL 3TOTAL 01.01.03 52.703,68

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 EQUIPS MECÀNICS04
TITOL 4 PLUVIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENN2Z010 u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar
10 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt
model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol
65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i conjunt de 2
tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p d'elements de connexió
i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra. (P - 73)

2,0002.108,27 4.216,54

2 BG311206 m Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat (P - 4)

5,00082,80 414,00

3 ENN2Z020 u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar
20 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt
model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol
80/DN 80, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i conjunt de 2
tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p d'elements de connexió
i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra. (P - 74)

1,0003.503,65 3.503,65

4 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 80 PN 16
(P - 143)

3,000166,98 500,94

5 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta DN 65 (P -
140)

3,000232,35 697,05

6 1G41A111 u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS3DS-9+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 600 X 500 X 300 MM.
PER L'ARRENCADA DE 3 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA (P - 3)

1,0002.215,21 2.215,21

7 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 125)

3,000181,75 545,25

8 OF43B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal,
AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 130)

10,50052,20 548,10

9 OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 131)

18,500199,49 3.690,57

10 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals

1,000193,04 193,04

Euro
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ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 139)
TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 16.524,35

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 EQUIPS MECÀNICS04
TITOL 4 RESIDUALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 65 PN 16
(P - 142)

2,000225,92 451,84

2 1G411333 u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS2DS-7+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 500 X 400 X 200 MM.
PER L'ARRENCADA DE 2 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA (P - 2)

1,0001.612,40 1.612,40

3 BG311206 m Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat (P - 4)

4,00082,80 331,20

4 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 125)

2,000181,75 363,50

5 ENN2Z035 u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç d'impulsar
3.5 l/s a 4.5 mca de 1.5 Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt
model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o similar. Inlcós sòcol
65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer galvanitzat i conjunt de 2
tubs guia de 2'' de diàmetre nominal i p.p d'elements de connexió
i muntatge. Totalment instal.lada i provada a l'obra. (P - 75)

2,0002.108,27 4.216,54

6 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 139)

3,000193,04 579,12

7 OF43A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 129)

7,40036,65 271,21

8 OF43B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal,
AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 130)

21,00052,20 1.096,20

9 OK1V4ZCLA u Subministrament i col·locació de clapeta antiretorn per a una
secció de pas de DN 200 mm, cos fabricat en acer inoxidable AISI
316, acabat final sorrejat amb boles de vidre, goma de tancament
en neoprè, cargols i ancoratges en A4, totalment instal.lada. (P -
141)

1,0001.729,74 1.729,74

TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 10.651,75

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 EQUIPS ELÈCTRICS05
TITOL 4 QUADRE GENERAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 GG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres
fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 122)

1,000148,91 148,91

2 EG11UA16 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base
portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre
amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de
protecció IP41 IK09, muntada superficialment (P - 42)

1,000143,45 143,45

3 EG414D95 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 49)

1,00047,73 47,73

4 EG414DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 53)

1,00075,46 75,46

5 EG414DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 52)

1,00056,87 56,87

6 EG414DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 54)

2,000146,58 293,16

7 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 50)

3,00031,54 94,62

8 EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 51)

1,00032,83 32,83

9 EG42539D u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 55)

4,00095,87 383,48

10 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 56)

3,000143,65 430,95

11 EGB18322 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de
potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i
muntada superficialment (P - 62)

1,0001.063,01 1.063,01

12 EG45A142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb
portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment (P -
57)

1,00012,97 12,97

13 EG482355 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat

1,000347,93 347,93
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màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 58)

14 EGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 64)

1,00021,77 21,77

15 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 65)

1,00018,78 18,78

16 EG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col·locat en tub (P - 43)

10,0003,92 39,20

17 EG31S606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x10 mm2 i col·locat en tub (P - 44)

10,0005,11 51,10

18 EG31T50F m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de
2x6 mm2 i col·locat amb grapes sobre façanes (P - 45)

5,0005,51 27,55

19 EG372302 m Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió
nominal, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i muntat superficialment (P
- 47)

15,0001,63 24,45

20 EG372202 m Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de tensió
nominal, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i muntat superficialment (P
- 46)

5,0001,41 7,05

21 EG380807 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 48)

5,0008,35 41,75

22 EG611011 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior,
encastada (P - 59)

6,0001,79 10,74

23 EG6211D4 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu superior, encastat (P - 60)

2,00014,58 29,16

24 EG631A58 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu
superior, encastada (P - 61)

2,00011,70 23,40

25 EHA1H5N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada superficialment al sostre (P - 71)

1,00056,21 56,21

26 EH614112 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència, flux
aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP
425, encastat en sostre o paret (P - 69)

1,00060,94 60,94

27 EH6E2211 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb
balast electrònic i amb carregador-convertidor de bateria de Pb,
amb possibilitat de telecomandament, amb 2 nivells de potència,
autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un tub
fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 52%,
col·locat (P - 70)

1,00099,16 99,16

28 GHQ22A52 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb
reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de 125 W, de
forma rectangular, tancat i fixat a la paret (P - 124)

2,000104,59 209,18

29 XPA1ZESC PA Partida alçada a justificar per obres d'escomesa elèctrica segons
indicacions de la companyia subministradora fecsa-endesa. (P -
0)

1,000615,06 615,06

30 EGZ106 U Projecte elèctric de legalització de les instal.lacions (P - 41) 1,0001.500,00 1.500,00

31 EGC13712 u Grup electrògen de 7,5 fins a 20 kVA de potència, per a 230 o
400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament automàtic i instal·lat (P - 63)

1,0006.990,37 6.990,37

TITOL 4TOTAL 01.01.05.01 12.957,24
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OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 EQUIPS ELÈCTRICS05
TITOL 4 EDIFICI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGJ1ZEDF u Subministre i col·locació d'envolvent de superficie monobloc de
formigó armat de marca Lekumbide o similar amb mesures: L =
3,5 m / A = 2,20 m / h = 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb mesures
L = 1,4 m / A = 0,70 m / h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta
ventilada d'accés personal i equips amb les mesures següents: A
= 1,10 m/ h = 2 m; reixa de ventilació a la cara oposada;
pretrencats per a entrada i sortida de cables, així com un orifici
per a la sortida de fums del grup electrògen. (P - 66)

1,00017.851,50 17.851,50

2 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 19)

7,70010,79 83,08

TITOL 4TOTAL 01.01.05.02 17.934,58

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 EQUIPS ELÈCTRICS05
TITOL 4 CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGZZALAR u Gestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus
ATU301 de Flygt o similar, amb capacitat per supervisar 7
entrades digitals i 1 entrada analògica i emmagatzemar 38
alarmes i vessaments. Senyal 4-20 mA, processador de 8 bits
PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH i pantalla de LCD.
Inclòs kit de muntatge i SAI de recarga de bateries. (P - 67)

1,0001.858,79 1.858,79

2 EGZZGSMM u Modem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb
capacitat per enviar alarmes, accessible per a telecontrol,
telemetria, canvi de paràmetres. Permet comunicar amb altres
modems GSM, modem analògic i adaptadors RDSI. (P - 68)

1,000847,91 847,91

TITOL 4TOTAL 01.01.05.03 2.706,70

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 REPOSICIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 111)

13,32025,24 336,20

2 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 78)

11,18956,99 637,66

3 G9671L59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 50x20
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 112)

25,00042,23 1.055,75

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de
rases. (P - 104)

35,70074,38 2.655,37

Euro
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5 G9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i beurada de ciment pòrtland (P - 113)

101,70033,36 3.392,71

6 FHR158V1 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a
làmpades de descàrrega de potència 70 W, col·locat sobre dau
de formigó (P - 93)

1,0002.168,88 2.168,88

7 E4H27R1A m2 Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida, R-4, de 500x200x250 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 ) i amb una resistència a
compressió de la paret de 2 N/mm2 (P - 23)

7,50035,27 264,53

8 E81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra (P - 27)

15,00012,03 180,45

9 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 29)

15,0005,23 78,45

10 F6A1Z001 m Reixat d'1.6 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat
200x50 mm i 50x50 de pas de malla i d 5 mm , amb doblegat
longitudinal, muntants formats de tub d'acer galvanitzat i
plastificat, col.locats cada 2.70 m fixats sobre coronament de mur
de formigó. Inclosa p.p d'elements auxiliars de fixació i muntatge i
pp d'elements corresponents a la instal.lació de 2 portes.
 (P - 77)

5,00089,48 447,40

TITOL 3TOTAL 01.01.06 11.217,40

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CANNONADA D'IMPULSIÓ02
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 96)

350,0003,78 1.323,00

2 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 95)

262,5002,88 756,00

3 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

52,5009,24 485,10

4 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 11)

52,50020,36 1.068,90

5 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

52,50013,26 696,15

TITOL 3TOTAL 01.02.01 4.329,15

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CANNONADA D'IMPULSIÓ02

Euro
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TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
(P - 7)

315,0006,25 1.968,75

2 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 103)

315,0005,28 1.663,20

3 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)

315,0007,48 2.356,20

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 102)

70,00034,64 2.424,80

5 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
105)

14,000105,11 1.471,54

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 107)

560,0001,14 638,40

7 E23156A2 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb plafons metàl·lics, per a una protecció del 20% (P
- 9)

240,00016,19 3.885,60

8 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 101)

236,2507,96 1.880,55

TITOL 3TOTAL 01.02.02 16.289,04

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CANNONADA D'IMPULSIÓ02
TITOL 3 CANONADA D'IMPULSIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 127)

2,000858,54 1.717,08

2 OFB1U612 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 137)

75,00012,11 908,25

3 OFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 138)

175,00038,46 6.730,50

TITOL 3TOTAL 01.02.03 9.355,83

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CANNONADA D'IMPULSIÓ02
TITOL 3 REPOSICIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 78)

55,12556,99 3.141,57

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de
rases. (P - 104)

52,50074,38 3.904,95

3 FD5J529E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 80)

1,000142,73 142,73

TITOL 3TOTAL 01.02.06 7.189,25

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL RECOLLIDA PLUVIALS03
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 96)

120,0003,78 453,60

2 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 95)

45,0002,88 129,60

3 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

9,0009,24 83,16

4 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 11)

9,00020,36 183,24

5 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

9,00013,26 119,34

TITOL 3TOTAL 01.03.01 968,94

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL RECOLLIDA PLUVIALS03
TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
(P - 7)

56,4256,25 352,66

2 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 103)

23,8755,28 126,06

3 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)

23,8757,48 178,59

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 102)

26,89534,64 931,64
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5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 100)

19,6504,51 88,62

6 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 8)

0,80045,07 36,06

TITOL 3TOTAL 01.03.02 1.713,63

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL RECOLLIDA PLUVIALS03
TITOL 3 OBRA CIVIL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450M710 m3 Formigó HM-30/P/20/Qa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 106)

3,645103,01 375,47

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal (P -
108)

24,95033,16 827,34

3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 109) 13,50025,83 348,71

4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 110)

2,36311,05 26,11

5 GD5Z4DC4 u Subministrament i col.locació de reixa fabricada en Fosa Dúctil
R0199RN Tango de FDB, segons norma UNE 36-118-73.
Longitud de reixa de 980 x 490 x 70 mm. Pas lliure de 890 x 440
mm. Mesures de forats de 29 x 86 mm que garanteixen una alta
absorció. Superfície metàl.lica antilliscant i barrots antibicicleta.
Revestit amb pintura negra. Fabricat segons norma EN-124,
classe D-400. Instal·lat. (P - 114)

14,000139,48 1.952,72

6 E4445315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 21)

99,2201,74 172,64

7 EK3MU030 u Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de
gas-oil, instal·lada (P - 72)

1,00083,77 83,77

8 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
105)

4,161105,11 437,36

9 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 107)

291,2701,14 332,05

10 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 19)

4,00010,79 43,16

11 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la
protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la
penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes (P - 30)

12,4006,24 77,38

12 OFA30500 m Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 135)

5,00091,65 458,25

13 FD5H81HA m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada
classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 79)

4,000120,26 481,04
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14 OFA30400 m Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 134)

25,00055,68 1.392,00

15 OFA1U120 m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 133)

1,00010,47 10,47

16 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 127)

1,000858,54 858,54

TITOL 3TOTAL 01.03.03 7.877,01

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL RECOLLIDA PLUVIALS03
TITOL 3 REPOSICIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 78)

7,56056,99 430,84

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de
rases. (P - 104)

9,00074,38 669,42

3 FD5J529E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 80)

1,000142,73 142,73

4 FD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 81)

1,00075,37 75,37

5 OFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 132)

10,0004,27 42,70

TITOL 3TOTAL 01.03.06 1.361,06

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CONNEXIÓ DE RESIDUALS04
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 96)

135,6003,78 512,57

2 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 95)

65,8002,88 189,50

3 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

23,9109,24 220,93

4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 94)

6,75047,00 317,25
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5 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 11)

23,91020,36 486,81

6 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

23,91013,26 317,05

7 E21D2111 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre
50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

25,0005,02 125,50

TITOL 3TOTAL 01.04.01 2.169,61

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CONNEXIÓ DE RESIDUALS04
TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
(P - 7)

63,2966,25 395,60

2 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)

32,4277,48 242,55

3 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 103)

32,4275,28 171,21

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 102)

6,52234,64 225,92

5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 100)

30,8694,51 139,22

TITOL 3TOTAL 01.04.02 1.174,50

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CONNEXIÓ DE RESIDUALS04
TITOL 3 COL.LECTOR RESIDUALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OFA30400 m Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 134)

50,20055,68 2.795,14

2 OFA30500 m Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 135)

1,60091,65 146,64

TITOL 3TOTAL 01.04.03 2.941,78
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OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CONNEXIÓ DE RESIDUALS04
TITOL 3 POUS DE REGISTRE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 127)

4,000858,54 3.434,16

TITOL 3TOTAL 01.04.04 3.434,16

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CONNEXIÓ DE RESIDUALS04
TITOL 3 REPOSICIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 78)

11,05556,99 630,02

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de
rases. (P - 104)

13,16074,38 978,84

TITOL 3TOTAL 01.04.05 1.608,86

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05
TITOL 3 AIGUA POTABLE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFB1Z001 m Escomesa provisional d'aigua potable durant l'execució de les
obres. Inclós tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, col·locat
superficialment fixat amb grapes, part proporcional d'accessoris,
peces especials de polietilè i retirada un cop finallitzada les obres.
(P - 121)

50,0004,94 247,00

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 99)

20,00054,16 1.083,20

3 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i
12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions,
amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado,
segons plànols (P - 120)

2,000715,29 1.430,58

4 OFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 136)

25,0004,43 110,75

5 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 139)

2,000193,04 386,08

6 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 102)

6,25034,64 216,50

7 E4435111Z001 m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac
de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons UNE-EN

12,00030,43 365,16

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

PRESSUPOST Pàg.: 16

10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. (P - 20)

TITOL 3TOTAL 01.05.01 3.839,27

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05
TITOL 3 ELECTRICITAT BT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDGZV010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 119)

10,0000,33 3,30

2 FGGSZ030 u Empalme BT sec 3x240+150 mm2 termotràctil (P - 84) 2,000109,97 219,94

3 FGGSZ022 m Estesa simple d'un circuit 3x1x240-1x150. (P - 83) 10,00013,08 130,80

4 FGGSZ133 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2 (P - 88) 2,00038,51 77,02

5 FGGSZCA2 u Cata localització serveis de BT (P - 89) 1,00082,85 82,85

6 GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari (P -
123)

10,00017,91 179,10

7 GP5OV010 U Arqueta de tipus H de 1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment i solera de
15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs marc i tapa d'acer
galvanitzat. (P - 126)

2,000466,87 933,74

8 FGGSZ072 u Suplement per marcar, medir i confeccionar plànol definitiu
constructiu (sup. 100m) (P - 85)

1,000343,75 343,75

9 FGGSZ001 u Instal·lació de línia provisional mentre durin les obres, inclòs
suports, estesa de cable i connexions i desmuntatge. (P - 82)

1,0006.000,00 6.000,00

10 E4435111Z001 m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac
de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. (P - 20)

12,00030,43 365,16

TITOL 3TOTAL 01.05.02 8.335,66

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05
TITOL 3 TELEFONIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDGZV010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 119)

10,0000,33 3,30

2 FGGSZING u Ingeniería, topografia i projecte (P - 90) 1,0001.500,00 1.500,00

3 FGGSZ074 u Legalització (P - 86) 1,0004.000,00 4.000,00

4 FGGSZ075 u Permisos oficials i particulars (P - 87) 1,0003.500,00 3.500,00
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5 FGGSZSUP u Supervisió obres
 (P - 92)

1,0001.500,00 1.500,00

6 FGGSZSEG u Coordinació de seguretat i salut (P - 91) 1,000400,00 400,00

7 GP5OV010 U Arqueta de tipus H de 1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment i solera de
15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs marc i tapa d'acer
galvanitzat. (P - 126)

2,000466,87 933,74

8 GDG34110 M Canalització amb 4 tubs de PVC rígid de D 110 mm i dau de
recobriment de 45x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 117)

10,00022,53 225,30

9 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 99)

4,00054,16 216,64

10 GDG3Z001 u Partida en concepte de la connexió de la nova xarxa de
distribució de telefonia a la xarxa existent. (P - 118)

2,000900,00 1.800,00

11 E4435111Z001 m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac
de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. (P - 20)

24,00030,43 730,32

TITOL 3TOTAL 01.05.03 14.809,30

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05
TITOL 3 SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OP1A2Z01 dia By-pass de tram de canonada de residuals durant les obres de
substitució amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 30 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m, inclòs tub de
connexió entre pous de fins a 150 m. (P - 144)

5,000314,02 1.570,10

2 EDH1Z001 dia Neteja i inspecció de clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna i posterior inspecció amb
càmera de TV. (P - 34)

1,0001.360,00 1.360,00

3 E4435111Z001 m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o rac
de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. (P - 20)

18,00030,43 547,74

TITOL 3TOTAL 01.05.04 3.477,84

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL NO TRAMIFICAT06
TITOL 3 SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 145)

1,0005.000,82 5.000,82

TITOL 3TOTAL 01.06.01 5.000,82

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01

Euro
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CAPÍTOL NO TRAMIFICAT06
TITOL 3 ALTRES PARTIDES ALÇADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA10100 PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes. (P - 0) 1,0003.200,00 3.200,00

2 XPA8Z005 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 0)

1,000500,00 500,00

TITOL 3TOTAL 01.06.02 3.700,00

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.04.01 PLUVIALS 16.524,35
Titol 4 01.01.04.02 RESIDUALS 10.651,75

01.01.04 EQUIPS MECÀNICSTitol 3 27.176,10

Titol 4 01.01.05.01 QUADRE GENERAL 12.957,24
Titol 4 01.01.05.02 EDIFICI 17.934,58
Titol 4 01.01.05.03 CONTROL 2.706,70

01.01.05 EQUIPS ELÈCTRICSTitol 3 33.598,52

60.774,62

NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 2.164,80
Titol 3 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 37.280,97
Titol 3 01.01.03 OBRA CIVIL 52.703,68
Titol 3 01.01.04 EQUIPS MECÀNICS 27.176,10
Titol 3 01.01.05 EQUIPS ELÈCTRICS 33.598,52
Titol 3 01.01.06 REPOSICIONS 11.217,40

01.01 DIPÒSIT DE LAMINACIÓCapítol 164.141,47

Titol 3 01.02.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 4.329,15
Titol 3 01.02.02 MOVIMENTS DE TERRES 16.289,04
Titol 3 01.02.03 CANONADA D'IMPULSIÓ 9.355,83
Titol 3 01.02.06 REPOSICIONS 7.189,25

01.02 CANNONADA D'IMPULSIÓCapítol 37.163,27

Titol 3 01.03.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 968,94
Titol 3 01.03.02 MOVIMENTS DE TERRES 1.713,63
Titol 3 01.03.03 OBRA CIVIL 7.877,01
Titol 3 01.03.06 REPOSICIONS 1.361,06

01.03 RECOLLIDA PLUVIALSCapítol 11.920,64

Titol 3 01.04.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 2.169,61
Titol 3 01.04.02 MOVIMENT DE TERRES 1.174,50
Titol 3 01.04.03 COL.LECTOR RESIDUALS 2.941,78
Titol 3 01.04.04 POUS DE REGISTRE 3.434,16
Titol 3 01.04.05 REPOSICIONS 1.608,86

01.04 CONNEXIÓ DE RESIDUALSCapítol 11.328,91

Titol 3 01.05.01 AIGUA POTABLE 3.839,27
Titol 3 01.05.02 ELECTRICITAT BT 8.335,66
Titol 3 01.05.03 TELEFONIA 14.809,30
Titol 3 01.05.04 SANEJAMENT 3.477,84

01.05 SERVEIS AFECTATSCapítol 30.462,07

Titol 3 01.06.01 SEGURETAT I SALUT 5.000,82
Titol 3 01.06.02 ALTRES PARTIDES ALÇADES 3.700,00

01.06 NO TRAMIFICATCapítol 8.700,82

263.717,18

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 DIPÒSIT DE LAMINACIÓ 164.141,47
Capítol 01.02 CANNONADA D'IMPULSIÓ 37.163,27
Capítol 01.03 RECOLLIDA PLUVIALS 11.920,64
Capítol 01.04 CONNEXIÓ DE RESIDUALS 11.328,91
Capítol 01.05 SERVEIS AFECTATS 30.462,07
Capítol 01.06 NO TRAMIFICAT 8.700,82

01 Pressupost  Pluvials Sant PereObra 263.717,18

263.717,18

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Pluvials Sant Pere 263.717,18

263.717,18

Euro







PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

263.717,18PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

34.283,2313,00 % Despeses generals SOBRE 263.717,18...............................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 263.717,18................................................................... 15.823,03

Subtotal 313.823,44

21,00 % IVA SOBRE 313.823,44........................................................................................ 65.902,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 379.726,36€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS SETANTA-NOU MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS )

Santa Coloma de Farners, novembre de 2012

L´autor del projecte
Eloi Artau i Cortacans
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