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AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 1Data:

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
TREBALLS PREVISSUBOBRA 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F21D0010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 i 4 i limits amb carrer Enginy 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

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

2 F2190500

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

T1 u m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 5,800 156,000 904,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,600 135,950 706,940

C#*D#*E#*F#4 Carrer 4 2,000 2,300 122,900 565,340

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,800 131,850 1.529,460

TOTAL AMIDAMENT 3.706,540

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

3 F2190300

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

T1 u m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 3,980 135,950 1.082,162

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 2,000 3,980 131,850 1.049,526

TOTAL AMIDAMENT 2.131,688

m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics
o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc
per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

4 F2190400

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

T1 u m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 6,500 2,800 36,400

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 2,000 6,500 2,800 36,400

TOTAL AMIDAMENT 72,800
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AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 2Data:

m2 Enderrocament de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades
sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

5 F2190420

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

T1 u m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 3,980 135,950 1.082,162

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 2,000 3,980 131,850 1.049,526

TOTAL AMIDAMENT 2.131,688

m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

6 F2190040

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 135,950 271,900

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 2,000 131,850 263,700

TOTAL AMIDAMENT 535,600

m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.7 F2190700

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció
Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, i càrrega
del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

8 F2R60010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Neteja general 1.000,000 1.000,000

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió9 G219Q200

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

T1 u m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 5,800 156,000 904,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,600 135,950 706,940

C#*D#*E#*F#4 Carrer 4 2,000 2,300 122,900 565,340

C#*D#*E#*F#5 2,000 5,800 131,850 1.529,460

TOTAL AMIDAMENT 3.706,540

Euro
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m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts procedents de construcció o demolició (runa neta de pes
específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

10 F2RAU100

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

T1 m2 m

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfàltic 3.706,540 0,150 555,981

C#*D#*E#*F#3 Paviment formigó 2.131,688 0,100 213,169

C#*D#*E#*F#4 Runes 1.000,000 1.000,000

C#*D#*E#*F#5 Fresat 3.706,540 0,050 185,327

TOTAL AMIDAMENT 1.954,477

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSSUBOBRA 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

1 F9H10020

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

T1 m3 t/m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 calçada 84,937 2,400 203,849

C#*D#*E#*F#3 Carrer 3 aparcament 69,011 2,400 165,626

C#*D#*E#*F#4 Carrer 4 calçada 173,703 2,400 416,887

C#*D#*E#*F#5 Carrer 4 aparcament 125,452 2,400 301,085

C#*D#*E#*F#6 Carrer 5 calçada 182,930 2,400 439,032

C#*D#*E#*F#7 Carrer 5 aparcament 111,791 2,400 268,298

C#*D#*E#*F#8 Carrer B calçada 412,224 2,400 989,338

C#*D#*E#*F#9 Carrer B aparcament 167,466 2,400 401,918

TOTAL AMIDAMENT 3.186,033

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

2 F9H10010

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

T1 m3 t/m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 calçada 127,405 2,400 305,772

C#*D#*E#*F#3 Carrer 3 aparcament 115,019 2,400 276,046

C#*D#*E#*F#4 Carrer 4 calçada 173,703 2,400 416,887

C#*D#*E#*F#5 Carrer 4 aparcament 188,178 2,400 451,627

C#*D#*E#*F#6 Carrer 5 calçada 274,396 2,400 658,550

C#*D#*E#*F#7 Carrer 5 aparcament 186,318 2,400 447,163

C#*D#*E#*F#8 Carrer B calçada 618,336 2,400 1.484,006

C#*D#*E#*F#9 Carrer B aparcament 279,110 2,400 669,864

TOTAL AMIDAMENT 4.709,915

Euro
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t Aglomerat asfàltic tipus AC 32 base B60/70 S/G col·locada, inclou subministrament, estesa, compactació i regs. Tot
inclòs. 

3 F93A0010

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

T1 m3 t/m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 calçada 376,356 2,400 903,254

TOTAL AMIDAMENT 903,254

m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM capa
sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

4 F9310010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 calçada 283,123 283,123

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 aparcament 418,174 418,174

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 calçada 609,768 609,768

C#*D#*E#*F#5 Carrer B calçada 1.374,080 1.374,080

TOTAL AMIDAMENT 2.685,145

m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.5 F9210020

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 calçada 283,123 283,123

C#*D#*E#*F#3 Carrer 3 aparcament 172,528 172,528

C#*D#*E#*F#4 Carrer 4 calçada 579,010 579,010

C#*D#*E#*F#5 Carrer 4 aparcament 418,174 418,174

C#*D#*E#*F#6 Carrer 5 calçada 609,768 609,768

C#*D#*E#*F#7 Carrer 5 aparcament 279,477 279,477

C#*D#*E#*F#8 Carrer B calçada 1.374,080 1.374,080

C#*D#*E#*F#9 Carrer B aparcament 418,665 418,665

TOTAL AMIDAMENT 4.134,825

m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat
i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

6 F9360010

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

T1 u m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 3,980 221,190 1.760,672

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 2,000 3,980 402,090 3.200,636

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 1,000 5,397 423,450 2.285,360

C#*D#*E#*F#5 Carril bici 1,000 2,400 423,450 1.016,280

C#*D#*E#*F#6 Carrer B 2,000 4,760 536,750 5.109,860

TOTAL AMIDAMENT 13.372,808

Euro
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m Vorada prefabricada de formigó de 100x19/22x30 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i
p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. 

7 F965V310

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 221,190 442,380

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 4,000 402,090 1.608,360

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 3,000 423,450 1.270,350

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 4,000 536,750 2.147,000

TOTAL AMIDAMENT 5.468,090

m Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base
de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

8 F96AV010

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 2,000 402,090 804,180

C#*D#*E#*F#3 Carrer 5 1,000 423,450 423,450

TOTAL AMIDAMENT 1.227,630

m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.9 F9740110

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 4,000 221,190 884,760

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 6,000 402,090 2.412,540

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 4,000 423,450 1.693,800

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 6,000 536,750 3.220,500

TOTAL AMIDAMENT 8.211,600

m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 10 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada
0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

10 F9910200

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 48,000 4,800 230,400

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 86,000 4,800 412,800

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 9,000 4,800 43,200

TOTAL AMIDAMENT 686,400

m2 Paviment de lloses de formigó de 40x40x7 de gruix, doble capa acabat petri tipus granit, arestes biselades, junt de 3 mm,
sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat.

11 F9F50010

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

T1 m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 4,960 221,190 1.097,102

Euro
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C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 14,722 402,090 5.919,569

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 5,397 423,450 2.285,360

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 9,520 536,750 5.109,860

TOTAL AMIDAMENT 14.411,891

t Microaglomerat color negre en calent, segons plànols de detall. Inclou subministrament, estesa, reg i compactació.
Segons plànols de detall. Tot inclòs.

12 F9H30020

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

T1 m m m t/m3

C#*D#*E#*F#2 Carril bici 423,450 2,400 0,030 2,400 73,172

TOTAL AMIDAMENT 73,172

m Gual per a vianants i bicicletes format per vorades de planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i paviment per a
senyalització de llosa tipus vibrat i premsat mata, de doble capa amb acabat granellat de 36 tacs, dimensions de 40x40
cm, junts de 3 mm i rejuntat amb morter sec, col·locada sobre morter m-160, solera de formigó de resistència 15 n/mm2
de 10 cm de gruix i base de tot-u de 15 cm. Segons detall de plànols

13 F981J025

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 3,4 i B 125,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESSUBOBRA 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F2210010

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 6.253,185 6.253,185

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 15.001,205 15.001,205

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 17.197,095 17.197,095

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 19.687,963 19.687,963

TOTAL AMIDAMENT 58.139,448

m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació
en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra.

2 F2210110

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 1.875,955 1.875,955

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 4.500,361 4.500,361

Euro
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C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 5.159,129 5.159,129

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 5.906,389 5.906,389

TOTAL AMIDAMENT 17.441,834

m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i càrrega del material per al seu
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

3 F2210210

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 735,816 735,816

C#*D#*E#*F#3 Carrer B 4.978,566 4.978,566

TOTAL AMIDAMENT 5.714,382

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

4 F2260251

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2.211,900 2.211,900

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 3.739,437 3.739,437

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 4.149,810 4.149,810

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 7.943,900 7.943,900

TOTAL AMIDAMENT 18.045,047

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

5 F2260120

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 12.107,036 12.107,036

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 33.621,820 33.621,820

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 34.800,838 34.800,838

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 41.736,408 41.736,408

TOTAL AMIDAMENT 122.266,102

m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància < 25 km, de terres procedent d'excavació,
canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

6 F2RAV242

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Esbrossada 58.139,448 0,020 1.162,789

TOTAL AMIDAMENT 1.162,789

m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la
direcció d'obra

7 F2410010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Terra vegetal 17.441,834 17.441,834

TOTAL AMIDAMENT 17.441,834

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA D'AIGUA POTABLECAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conducció PEAD D 110 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. 

1 FFB10330

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 2.445,910 2.445,910

TOTAL AMIDAMENT 2.445,910

m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
 

2 FFB10345

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 250,750 250,750

TOTAL AMIDAMENT 250,750

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

3 FM210010

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

T1

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols de detall,
tot inclòs completamet acabat.

4 FDGZ0020

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 20,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 4,000 20,000 80,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer B 6,000 20,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Euro
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u Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 

5 FJM30168

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

T1 u

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

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

C#*D#*E#*F#4 Carrer B 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una PN de 16 bar de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil
per una PN de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de PVC D63 mm, inclou subministrament,
col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces especials i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat. 

6 FN120002

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

T1 u

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix
i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

7 FN120130

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix
i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 

8 FN120140

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

9 FDK20030

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

T1 u

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

10 F2220020

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 2.696,660 1,000 0,500 1.348,330

TOTAL AMIDAMENT 1.348,330

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

11 F2280120

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 2.696,660 1,000 0,500 1.348,330

TOTAL AMIDAMENT 1.348,330

m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la
direcció d'obra

12 F2410010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Exc. 1.348,330 1,200 1.617,996

C#*D#*E#*F#3 Repl. -1.587,497 -1.587,497

TOTAL AMIDAMENT 30,499

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

13 FJZ10001

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.14 FV010001

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

T1

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.15 F4B00020

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

T1 u kg

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 12,000 30,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

Euro
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m3 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.

16 F4500010

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

T1

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 6 12,000 20,000 1,000 0,150 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA DE SANEJAMENTCAPÍTOL 02
XARXA DE PLUVIALSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

1 FD7J0130

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 132,148 132,148

TOTAL AMIDAMENT 132,148

m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

2 FD7J0035

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 1,000 631,282 631,282

C#*D#*E#*F#3 Escomesses 20,000 10,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 831,282

m Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

3 FD7J0040

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 340,156 340,156

TOTAL AMIDAMENT 340,156

m Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

4 FD7J0045

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

T1 m

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 343,244 343,244

C#*D#*E#*F#3 Tub PEAD DN1358mm 122,061 1,600 195,298

TOTAL AMIDAMENT 538,542

m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

5 F2220020

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

T1 u m m m

C#*D#*E#*F#2 Escomesses 20,000 10,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

6 F2220010

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Eix de pluvials 1-2 400,372 1,500 2,500 1.501,395

C#*D#*E#*F#3 Eix de pluvials 3-4-5 532,002 1,500 2,500 1.995,008

C#*D#*E#*F#4 Eix de pluvials 6-7-8 636,515 1,500 2,500 2.386,931

TOTAL AMIDAMENT 5.883,334

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

7 F2280120

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

T1 u m m m

C#*D#*E#*F#2 Escomesses 20,000 10,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació
de material. Tot inclòs completament acabat.

8 F2280110

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Eix de pluvials 1-2 400,372 1,500 2,500 1.501,395

C#*D#*E#*F#3 Eix de pluvials 3-4-5 532,002 1,500 2,500 1.995,008

C#*D#*E#*F#4 Eix de pluvials 6-7-8 636,515 1,500 2,500 2.386,931

TOTAL AMIDAMENT 5.883,334

m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la
direcció d'obra

9 F2410010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Exc. 5.883,334 1,200 7.060,001

C#*D#*E#*F#3 Repl. -5.888,090 -5.888,090

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1.171,911

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb qualsevol mitjà

10 F305V020

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Recobriment tub 75,000 1,950 1,300 190,125

C#*D#*E#*F#3 Descomptar tub -75,000 0,785 -58,875

TOTAL AMIDAMENT 131,250

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

11 FDD20010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars).
Tot inclòs completament acabat.

12 FDD20040

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars).
Tot inclòs completament acabat.

13 FDD20050

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 750x300 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la
fauna. Tot inclòs completament acabat.

14 FD5J0020

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 236,000 236,000

TOTAL AMIDAMENT 236,000

Euro
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u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta
densitat alleugerit de doble capa DN 160 mm amb tap, peça de connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot
inclòs completament acabat.

15 FD350410

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

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

16 FJZZ0088

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.17 FD7Z0140

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

T1 u

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

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.

18 FD350240

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Embornals 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.

19 FD350250

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

T1 u

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

3 Embornals

4 Carrer 3

5 Carrer 4

C#*D#*E#*F#6 Carrer 5 5,000 5,000

7 Carrer B

Euro
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C#*D#*E#*F#8 Plaça regàs 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

u Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.

20 FD350230

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Arqueta registrable de 50x50x100 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat
per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa. Tot inclòs completament acabat.

21 FD3V0510

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA DE SANEJAMENTCAPÍTOL 02
XARXA DE RESIDUALSSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

1 FD7J0005

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

T1

C#*D#*E#*F#2 Escomesses 20,000 10,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

2 FD7J0010

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 8 1.358,695 1.358,695

TOTAL AMIDAMENT 1.358,695

m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

3 F2220020

Euro



Projecte d´urbanització sector Can Alemany

AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 16Data:

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

T1 u m m m

C#*D#*E#*F#2 Escomesses 20,000 10,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

4 F2220010

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 8 1.358,695 2,500 1,000 3.396,738

TOTAL AMIDAMENT 3.396,738

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

5 F2280120

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

T1 u m m m

C#*D#*E#*F#2 Escomesses 20,000 10,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació
de material. Tot inclòs completament acabat.

6 F2280110

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 8 1.358,695 2,500 1,000 3.396,738

TOTAL AMIDAMENT 3.396,738

m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la
direcció d'obra

7 F2410010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Exc. 3.396,738 1,200 4.076,086

C#*D#*E#*F#3 Repl. -3.999,574 -3.999,574

TOTAL AMIDAMENT 76,512

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

8 FDD20010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 8 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Euro
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u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta
densitat alleugerit de doble capa DN 160 mm amb tap, peça de connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot
inclòs completament acabat.

9 FD350410

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 8 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

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

10 FJZZ0088

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 8 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.11 FD7Z0140

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

T1 u

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

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 1,000 1,000

4 Carrer 5

5 Carrer B

C#*D#*E#*F#6 Plaça regàs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Clip DN 250 mm per a tub DN 400 mm connectat. Tot inclòs completament acabat.12 FD35V242

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 8 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m Canalització amb prisma tubular format per 6 conducte de D125 +4 conductes de d63 de PE (AD) de tub de doble capa
segons norma UNE-EN 50086-2-4, + tritub de D40+2 tubs de d40+ 1 tub de d40 subconductat (7x10/8) de baixa densitat
protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, separació
amb sorra, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, certificat de mandrilat emés per laboratori
homologat, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb estesa y compactació
si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.PRISMA TIPUS G

1 09.01.006

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 9 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

U Arqueta per a telecomunicacions de 140X70x100 cm de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs
subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

2 09.02.006

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 9 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

U Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col.locació Tot inclòs.3 09.02.015

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 9 350,000 350,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

U Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou subministrament i col.locació Tot inclòs.4 09.02.016

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 9 225,000 225,000

TOTAL AMIDAMENT 225,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 FDG50210

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

T1 Línia m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 10 2.696,660 2.696,660

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

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

2 FDG50220

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

T1 Línia u m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 10 12,000 20,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

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

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

T1 Línia m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 10 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

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

4 FG380020

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

T1 Línia m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 10 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

u Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat L2 d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç
de 0.92 metres. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació (iclou pintura antiorina). Tot inclòs segons
plànols.

5 FHM3VBA7

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

6 FHM30010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat de 9 m d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç de
3 metres. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació (inclou pintura anti-orina). Tot inclòs segons plànols.

7 FHM3VBA9

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 25,000 25,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

8 FHM30030

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer B 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Lluminària amb làmpada de 100 W tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, d'halogenurs metàl·lics amb
regulador de flux i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

9 FHN2V100

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i
equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

10 FHN3V020

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Lluminària amb làmpada de 150 W tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, d'halogenurs metàl·lics amb
regulador de flux i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

11 FHN2V150

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i
equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

12 FHN3V040

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer B 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació, completament
acabat, segons plànols.

13 FGD10015

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

T1 Línia u

C#*D#*E#*F#2 Lluminàries 103,000 103,000

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

TOTAL AMIDAMENT 105,000

u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.14 FDK20120

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 10 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F. Quadre d'enllumenat d'acer inoxidable fins a 63 A, model CITI-15
VDC de la casa Arelsa o similar, amb sis sortides. Inclou escomesa normalitzada per FECSA-ENDESA, espai a
comptador electrònic, mòdul ICP més protector contra sobretensions, interruptor general automàtic (IGA), magnetotérmics
i diferencials rearmables RGU de 300 mA (3 intents, el primer 8', 15' i 15'), presa de corrents i il·luminació interior, sistema
d'encès compost per rellotge Secelux, protector contra sobretensions permanents, i conjunt de plantilla i bancada en acer
inoxidable de 300 mm d'alçada. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de dins l'ET fins a la
CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i electrode de
terra (inclou pintura anti-orina). Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

15 FG00V106

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 10 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.16 FV010001

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

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

17 FGZZ0020

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tramitació i contractació escomesa elèctrica 5-20 KW. Tot inclòs.18 FG00V107

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA ELÈCTRICACAPÍTOL 05
XARXA DE BAIXA TENSIÓSUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 FDG10040

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

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

2 FG390010

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres,
fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

3 FG1Z0020

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació,
connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació.  Tot inclòs completament acabat.

4 FG140030

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.5 FV010001

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04

Euro
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XARXA ELÈCTRICACAPÍTOL 05
XARXA DE MITJA TENSIÓSUBCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 FDG50130

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

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

2 FGK20010

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

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

3 FGJ10010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.

4 FGKW0010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió
nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al
transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques,
ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament. 

5 FGH20020

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 2,000 2,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kVA, 25 kV de tensió al primari i 420 V de tensió al secundari, grup
de connexió Dyn11 i amb termòmetre de 2 contactes. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat.

6 FGG10040

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 11 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.7 FDK20110

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

T1 u

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

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.8 FV010001

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord
amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.
Tot inclòs

9 FGZZ1000

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA D'AIGUA NO POTABLECAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

1 FFB20235

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

Euro
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T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 12 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.2 FV010001

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 12 2.696,660 2.696,660

TOTAL AMIDAMENT 2.696,660

m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

3 F2220020

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 12 2.696,660 1,000 0,600 1.617,996

TOTAL AMIDAMENT 1.617,996

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

4 F2280120

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 12 2.696,660 1,000 0,600 1.617,996

TOTAL AMIDAMENT 1.617,996

m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la
direcció d'obra

5 F2410010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Exc. 1.617,996 1,200 1.941,595

C#*D#*E#*F#3 Repl. -1.933,189 -1.933,189

TOTAL AMIDAMENT 8,406

m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols de detall,
tot inclòs completamet acabat.

6 FDGZ0020

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer B 2,000 20,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

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

7 FJM30162
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 12 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una PN de 16 bar de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil
per una PN de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de PVC D63 mm, inclou subministrament,
col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces especials i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat. 

8 FN120002

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

T1 u

2 Carrer 3

3 Carrer 4

4 Carrer 5

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

C#*D#*E#*F#6 Plaça regàs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

9 FN120115

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.10 F4B00020

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

T1 u kg

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 1,000 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer B 2,000 30,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m3 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.

11 F4500010

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

T1 u m m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 1,000 20,000 1,000 0,150 3,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer B 2,000 20,000 1,000 0,150 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,
marc i tapa, segons plànols de detall. A la tapa ha de constar la inscripció NO POTABLE. Tot inclòs completamet acabat.
 

12 FDK2V020
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 12 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm per anar enroscada, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs completament acabat.

13 FJS1V001

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons annex 12 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
XARXES DE SERVEISSUBOBRA 04
XARXA DE REGCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

1 FFB20235

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 896,900 896,900

TOTAL AMIDAMENT 896,900

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

2 FJS2000A

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Zona verda carrer 5 82,000 82,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

3 FJSA0005

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat. 

4 FJSA0041

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

Euro



Projecte d´urbanització sector Can Alemany

AMIDAMENTS Pàg.:21/04/14 28Data:

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

5 FJSB0006

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

6 FN110030

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja
incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

7 FJ650003

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Regulador de pressió de bronze d'1 1/2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

8 FN760011

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2'', inclou subminstrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

9 FN310050

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p.
de peces especials. Tot inclòs completament acabat.

10 FJM60009
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt muntat i provat.11 FN31V050

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs
completament acabat.

12 FJSA0013

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.

13 FG220500

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Connexió carrer 5 amb carrer Enginy 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Multicable elèctric pel control de les electrovàlvules d'2,5 mm2 de secció unifilar (fins a 13 cables). Inclou subministrament,
col·locació i peces especials.Tot inclòs completament acabat i provat.

14 FJSZ0V00

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Connexió carrer 5 amb carrer Enginy 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

15 F2280120

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

T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Zona verda carrer 5 896,900 0,500 0,300 134,535

TOTAL AMIDAMENT 134,535

m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

16 F2220020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 m m m

C#*D#*E#*F#2 Zona verda carrer 5 896,900 0,500 0,300 134,535

TOTAL AMIDAMENT 134,535

m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la
direcció d'obra

17 F2410010

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

T1

C#*D#*E#*F#2 Exc. 134,535 1,200 161,442

C#*D#*E#*F#3 Repl. -158,646 -158,646

TOTAL AMIDAMENT 2,796

m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

18 F2280500

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

T1 longitud amplada fondària

C#*D#*E#*F#2 Zona verda carrer 5 896,900 0,500 0,200 89,690

TOTAL AMIDAMENT 89,690

m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols de detall,
tot inclòs completamet acabat.

19 FDGZ0020

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 5 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' model vb1220 o equivalent, amb cargol per tancar, inclou subministrament,
col·locació i muntatge amb graves al fons amb iscripció NO POTABLE. Tot inclòs completament acabat.

20 FJSDV560

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior
amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou
subministrament, transport, i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat
final segons color que designi la direcció facultativa amb inscripció NO POTABLE, tot completament acabat.

21 FDK2V430

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Distribució zona verda carrer 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una PN de 16 bar de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil
per una PN de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de PVC D63 mm, inclou subministrament,
col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces especials i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat. 

22 FN120002

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

T1 u

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
ZONES VERDES I ARBRATSUBOBRA 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

T1 u m m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 2,000 1,500 402,090 0,300 361,881

C#*D#*E#*F#3 Carrer 5 vorera 1,000 4,000 423,450 0,300 508,140

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 zona verda 1,000 8,707 423,450 0,300 1.106,094

TOTAL AMIDAMENT 1.976,115

u Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, en pa de terra protegit amb malla o
enguixat, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i
adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4%
d'àcids húmics i reg de plantació.

2 FR640003

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Celtis australis 187,000 187,000

C#*D#*E#*F#3 Washingtònia robusta 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#4 Sòfora pubescens pyramidalis i Populus
alba pyramidalis

150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 487,000

u Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària, enterrat 0,75 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

3 FRZ20101

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Arbrat 487,000 487,000

TOTAL AMIDAMENT 487,000

u Obertura de clot de 0,2x0,2x0,2 m i plantació d'arbust o planta vivaç presentat en contenidor petit o test, inclou reg de
plantació. 

4 FR660002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 u u

C#*D#*E#*F#2 Carril bici 2,000 423,000 846,000

TOTAL AMIDAMENT 846,000

m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les proporcions: 10 m3
d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300
kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus: x% genere espècie, y% genere espècie, z% gènere espècie
'varietat', o equivalent.

5 FR720001

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

T1 u m m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 2,000 1,500 402,090 1.206,270

C#*D#*E#*F#3 Carrer 5 1,000 4,000 423,450 1.693,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,707 423,450 3.686,979

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 1,000 1,600 536,750 858,800

TOTAL AMIDAMENT 7.445,849

U Subministrament en contenidor de pistacia lentiscus (llentiscle) en contenidor de 3 litres6 FR4A6690

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

T1 u u

C#*D#*E#*F#2 Carril bici 2,000 423,000 846,000

TOTAL AMIDAMENT 846,000

U Subministrament washingtonia robusta (pritxardia) en contenidor de 200 a 300 cm d'alçada, amb pa de terra de tela
metal.lica

7 FR419680

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 88,000 88,000

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

C#*D#*E#*F#4 Carrer B 59,000 59,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

U Subministrament celtis australis  (lledoner)  en contenidor de 25 a 30 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica8 FR472609

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 86,000 86,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 53,000 53,000

C#*D#*E#*F#5 Zona verda 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 337,000

m2 Geotèxtil de polipropilè de 100 g/m2 de gramatge. Inclou subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30
cm. Tot inclòs completament acabat. 

9 F7B10010
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 7,110 7,110

C#*D#*E#*F#3 Carrer 5 406,100 406,100

C#*D#*E#*F#4 Carrer B 190,200 190,200

TOTAL AMIDAMENT 603,410

PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
MOBILIARI URBÀSUBOBRA 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 FQ21U020

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

U Banc model bancal de fusta tropical amb blanquejador de taninus format per mòduls de 203x51 cm sense respatller,
segons detall de plànol. totalment col·locat.

2 FQ10U10D

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Zona verda 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

U Aparcament de bicicleta d'acer inoxidable de 75 cm de llargaria i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de diametre,
col.locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts

3 FQZZUM90

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Carrer 4 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 5 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer B 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000
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PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANYOBRA 01
SENYALITZACIÓSUBOBRA 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb
màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

1 FBA10020

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

T1 u m

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 1,000 221,190 221,190

C#*D#*E#*F#3 Carrer B 2,000 536,750 1.073,500

TOTAL AMIDAMENT 1.294,690

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

2 FBA30010

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

T1 u m2

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 4,000 1,200 4,800

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 6,000 1,200 7,200

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 11,000 1,200 13,200

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 18,000 1,200 21,600

TOTAL AMIDAMENT 46,800

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

3 FBA30020

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

T1 u m2

C#*D#*E#*F#2 Carrer 3 2,000 4,500 9,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 9,000 4,500 40,500

C#*D#*E#*F#4 Carrer 5 18,000 4,500 81,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer B 27,000 4,500 121,500

TOTAL AMIDAMENT 252,000

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

4 FBB10110

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Senyals de prohibit i direcció obligatòria 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

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

5 FBB20010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Senyal de pas de vianants 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols.

6 FBB20120

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Avís 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

7 FBB10020

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Ceda el pas 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

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

8 FBBZ0010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €33,66m09.01.006 Canalització amb prisma tubular format per 6 conducte de D125 +4 conductes de d63 de PE (AD)
de tub de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, + tritub de D40+2 tubs de d40+ 1 tub de
d40 subconductat (7x10/8) de baixa densitat protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació
i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, separació amb sorra, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, certificat de mandrilat emés per laboratori
homologat, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb
estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.PRISMA TIPUS G

P- 1

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €767,75U09.02.006 Arqueta per a telecomunicacions de 140X70x100 cm de dimensions interiors, en calçada,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa
de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes,
excavació de pou, càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

P- 2

(SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €2,49U09.02.015 Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col.locació Tot
inclòs.

P- 3

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €2,87U09.02.016 Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou subministrament i col.locació Tot
inclòs.

P- 4

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €1,18mF2190040 Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau
de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

P- 5

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €2,03m2F2190300 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega
del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

P- 6

(DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €2,32m2F2190400 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

P- 7

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €5,24m2F2190420 Enderrocament de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de 60x40x7 cm de
dimensió mínima, col·locades sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes
i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

P- 8

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €2,27m2F2190500 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

P- 9

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €5,63mF2190700 Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.P- 10
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €15,71uF21D0010 Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

P- 11

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €0,13m2F2210010 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega
i del material  per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

P- 12

(ZERO EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €2,56m3F2210110 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat, segons Direcció d'Obra.

P- 13

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €1,97m3F2210210 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i càrrega
del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

P- 14

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €2,79m3F2220010 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

P- 15

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €2,74m3F2220020 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 16

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,29m3F2260120 Terraplè amb sòls procedent de prèstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

P- 17

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €6,88m3F2260251 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

P- 18

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €3,79m3F2280110 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o
manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

P- 19

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €3,99m3F2280120 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs
interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

P- 20

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €28,14m3F2280500 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 21

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €0,94m3F2410010 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació
segons criteris de la direcció d'obra

P- 22

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,81m3F2R60010 Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons
criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

P- 23

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €17,56m3F2RAU100 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a
centre de reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts procedents
de construcció o demolició (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 24

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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 €7,75m3F2RAV242 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància < 25 km, de terres
procedent d'excavació, canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de
l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 25

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €75,19m3F305V020 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

P- 26

(SETANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €92,70m3F4500010 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.

P- 27

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €0,93kgF4B00020 Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

P- 28

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €1,50m2F7B10010 Geotèxtil de polipropilè de 100 g/m2 de gramatge. Inclou subministrament i col·locació amb un
cavalcament mínim de 30 cm. Tot inclòs completament acabat. 

P- 29

(UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €15,45m3F9210020 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau.
Tot inclòs.

P- 30

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €18,43m3F9310010 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

P- 31

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €10,31m2F9360010 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa
i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament
acabat.

P- 32

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €48,28tF93A0010 Aglomerat asfàltic tipus AC 32 base B60/70 S/G col·locada, inclou subministrament, estesa,
compactació i regs. Tot inclòs. 

P- 33

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €18,95mF965V310 Vorada prefabricada de formigó de 100x19/22x30 cm amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. 

P- 34

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €22,99mF96AV010 Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d'ancoratge
cada 50 cm, amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces
especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

P- 35

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

 €18,11mF9740110 Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

P- 36

(DIVUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €93,23mF981J025 Gual per a vianants i bicicletes format per vorades de planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i
paviment per a senyalització de llosa tipus vibrat i premsat mata, de doble capa amb acabat
granellat de 36 tacs, dimensions de 40x40 cm, junts de 3 mm i rejuntat amb morter sec, col·locada
sobre morter m-160, solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm de gruix i base de tot-u
de 15 cm. Segons detall de plànols

P- 37

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

 €87,39mF9910200 Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 10 mm de gruix amb
potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.

P- 38

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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 €26,64m2F9F50010 Paviment de lloses de formigó de 40x40x7 de gruix, doble capa acabat petri tipus granit, arestes
biselades, junt de 3 mm, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert
de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

P- 39

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

 €50,03tF9H10010 Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

P- 40

(CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €53,24tF9H10020 Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

P- 41

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

 €167,59tF9H30020 Microaglomerat color negre en calent, segons plànols de detall. Inclou subministrament, estesa,
reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.

P- 42

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €0,57mFBA10020 Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

P- 43

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €10,37m2FBA30010 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

P- 44

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €6,80m2FBA30020 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

P- 45

(SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €122,68uFBB10020 Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

P- 46

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €114,32uFBB10110 Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

P- 47

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €108,03uFBB20010 Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

P- 48

(CENT VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €315,38uFBB20120 Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

P- 49

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €52,21uFBBZ0010 Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

P- 50

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

 €213,41uFD350230 Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de
fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament
estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

P- 51

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €257,09uFD350240 Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica
amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca.
Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

P- 52

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €312,78uFD350250 Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica
amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca.
Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

P- 53

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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 €276,93uFD350410 Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de fàbrica
amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca.
Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta densitat alleugerit de doble capa DN 160 mm amb tap,
peça de connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot inclòs completament acabat.

P- 54

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €76,38uFD35V242 Clip DN 250 mm per a tub DN 400 mm connectat. Tot inclòs completament acabat.P- 55
(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €1.043,81uFD3V0510 Arqueta registrable de 50x50x100 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de formigó
HM-20 amb formació de pendents, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i
bastiment de fosa. Tot inclòs completament acabat.

P- 56

(MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €116,27uFD5J0020 Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat
amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb
reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat.

P- 57

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €12,43mFD7J0005 Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 58

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €18,30mFD7J0010 Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 59

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €131,00mFD7J0035 Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 60

(CENT TRENTA-UN EUROS)

 €235,62mFD7J0040 Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 61

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €367,34mFD7J0045 Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 62

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €100,52mFD7J0130 Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 63

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €364,19uFD7Z0140 Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.P- 64
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €619,57uFDD20010 Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot
inclòs completament acabat. 

P- 65

(SIS-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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 €767,32uFDD20040 Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons
tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament
acabat.

P- 66

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

 €979,11uFDD20050 Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat.

P- 67

(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €13,80mFDG10040 Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (4 Circuits)

P- 68

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €18,59mFDG50130 Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

P- 69

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €8,52mFDG50210 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

P- 70

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €19,57mFDG50220 Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de
DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

P- 71

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €21,06mFDGZ0020 Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament,
segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

P- 72

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €282,72uFDK20030 Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
  

P- 73

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €148,83uFDK20110 Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.P- 74
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €143,79uFDK20120 Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.P- 75
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €205,38uFDK2V020 Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. A la tapa ha de constar la
inscripció NO POTABLE. Tot inclòs completamet acabat.
 

P- 76

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

 €461,01uFDK2V430 Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m
de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació de tapa de
dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat
final segons color que designi la direcció facultativa amb inscripció NO POTABLE, tot
completament acabat.

P- 77

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)
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 €19,78mFFB10330 Conducció PEAD D 110 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. 

P- 78

(DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,97mFFB10345 Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
 

P- 79

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €7,82mFFB20235 Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.

P- 80

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €6.947,62uFG00V106 Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F. Quadre d'enllumenat d'acer inoxidable fins a
63 A, model CITI-15 VDC de la casa Arelsa o similar, amb sis sortides. Inclou escomesa
normalitzada per FECSA-ENDESA, espai a comptador electrònic, mòdul ICP més protector contra
sobretensions, interruptor general automàtic (IGA), magnetotérmics i diferencials rearmables RGU
de 300 mA (3 intents, el primer 8', 15' i 15'), presa de corrents i il·luminació interior, sistema
d'encès compost per rellotge Secelux, protector contra sobretensions permanents, i conjunt de
plantilla i bancada en acer inoxidable de 300 mm d'alçada. Inclou subministrament i col·locació,
cable d'escomesa elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP, transformadors de mesura i proteccions,
centre i quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i electrode de terra (inclou pintura
anti-orina). Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

P- 81

(SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €4.575,00uFG00V107 Tramitació i contractació escomesa elèctrica 5-20 KW. Tot inclòs.P- 82
(QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

 €1.246,03uFG140030 Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de
terres, fonamentació, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

P- 83

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €1.271,14uFG1Z0020 Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs
excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 84

(MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €1,69mFG220500 Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 85

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €5,31mFG310015 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

P- 86

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €4,93mFG380020 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 87

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €19,25mFG390010 Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 88

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €24,90uFGD10015 Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

P- 89

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €15.973,09uFGG10040 Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kVA, 25 kV de tensió al primari i 420 V de
tensió al secundari, grup de connexió Dyn11 i amb termòmetre de 2 contactes. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 90

(QUINZE MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
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 €27.149,16uFGH20020 Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor,
pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells,
etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament
i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva posada en funcionament. 

P- 91

(VINT-I-SET MIL  CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €14.320,15uFGJ10010 Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red
de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès perimetral de
formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i
pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 92

(CATORZE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €44,04mFGK20010 Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals
connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 93

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €741,29uFGKW0010 Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat.

P- 94

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €1.912,02uFGZZ0020 Redacció del projecte de legalització d'estacions elevadores i estacions de bombeig per a un
armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

P- 95

(MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €14.411,25uFGZZ1000 Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

P- 96

(CATORZE MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €404,31uFHM30010 Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 97

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

 €497,38uFHM30030 Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 98

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €803,33uFHM3VBA7 Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat L2 d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada i curvatura de
radi 4 m, formant braç de 0.92 metres. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació
(iclou pintura antiorina). Tot inclòs segons plànols.

P- 99

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

 €956,37uFHM3VBA9 Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat de 9 m d'alçada i curvatura de
radi 4 m, formant braç de 3 metres. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació
(inclou pintura anti-orina). Tot inclòs segons plànols.

P- 100

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

 €381,97uFHN2V100 Lluminària amb làmpada de 100 W tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, d'halogenurs
metàl·lics amb regulador de flux i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

P- 101

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €385,82uFHN2V150 Lluminària amb làmpada de 150 W tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, d'halogenurs
metàl·lics amb regulador de flux i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

P- 102

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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 €401,64uFHN3V020 Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, inclòs làmpada de
100 W de VSAP i equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.

P- 103

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €426,81uFHN3V040 Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color gris, inclòs làmpada de
150 W de VSAP i equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.

P- 104

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €105,34uFJ650003 Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i 120 mesh amb presa manomètrica,
vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 105

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €305,07uFJM30162 Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

P- 106

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

 €391,17uFJM30168 Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 

P- 107

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €15,62uFJM60009 Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot inclòs completament acabat.

P- 108

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €174,25uFJS1V001 Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm per anar enroscada, inclou
subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces
de connexió.Tot inclòs completament acabat.

P- 109

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €39,01uFJS2000A Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segos s'indica en els plànols, inclou
subministrament, col·locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb
morter, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 110

(TRENTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €271,97uFJSA0005 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 111

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €285,23uFJSA0013 Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i
transport. Tot inclòs completament acabat.

P- 112

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

 €41,71uFJSA0041 Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. 

P- 113

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €94,29uFJSB0006 Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 114

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

 €55,58uFJSDV560 Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' model vb1220 o equivalent, amb cargol per tancar,
inclou subministrament, col·locació i muntatge amb graves al fons amb iscripció NO POTABLE.
Tot inclòs completament acabat.

P- 115

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,09mFJSZ0V00 Multicable elèctric pel control de les electrovàlvules d'2,5 mm2 de secció unifilar (fins a 13 cables).
Inclou subministrament, col·locació i peces especials.Tot inclòs completament acabat i provat.

P- 116

(UN EUROS AMB NOU CENTIMS)



Projecte d´urbanització sector Can Alemany

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data: 21/04/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.080,09uFJZ10001 Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

P- 117

(DOS MIL VUITANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €11,89uFJZZ0088 Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra
0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 118

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €746,72uFM210010 Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 

P- 119

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

 €18,07uFN110030 Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 120

(DIVUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

 €796,29uFN120002 Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una PN de 16 bar de D63 mm; vàlvula
antiretorn de fosa dúctil per una PN de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i tapa;
tub de PVC D63 mm, inclou subministrament, col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces
especials i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat. 

P- 121

(SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €249,59uFN120115 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 60 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. 

P- 122

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €324,41uFN120130 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. 

P- 123

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €461,31uFN120140 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
 

P- 124

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €21,92uFN310050 Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2'', inclou subminstrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 125

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

 €343,12uFN31V050 Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt muntat i provat.P- 126
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €140,97uFN760011 Regulador de pressió de bronze d'1 1/2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament,
col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 127

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €229,95UFQ10U10D Banc model bancal de fusta tropical amb blanquejador de taninus format per mòduls de 203x51
cm sense respatller, segons detall de plànol. totalment col·locat.

P- 128

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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 €86,81UFQ21U020 Paperera 60 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diametre i 1,5 mm de gruix,
una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de base
de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2
eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix, un suport de
paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de gruix
recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435
mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 35 mm de diametre, 3
mm de gruix i 30 cm de longitut col.locat empotrat a la solera de formigo amb el junt tubular-granit
amorterat, un ancoratge tubular d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre, 2 mm de gruix i 5 cm de
longitut soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el suport de la
paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 45 mm de
diametre separades entre eixos 435 mm

P- 129

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €161,68UFQZZUM90 Aparcament de bicicleta d'acer inoxidable de 75 cm de llargaria i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de
50 mm de diametre, col.locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts

P- 130

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,40m3FR3P0500 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs
completament acabat.

P- 131

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €307,88UFR419680 Subministrament washingtonia robusta (pritxardia) en contenidor de 200 a 300 cm d'alçada, amb
pa de terra de tela metal.lica

P- 132

(TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €208,94UFR472609 Subministrament celtis australis (lledoner) en contenidor de 25 a 30 cm de perimetre, amb pa de
terra de tela metal.lica

P- 133

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €3,64UFR4A6690 Subministrament en contenidor de pistacia lentiscus (llentiscle) en contenidor de 3 litresP- 134
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,05uFR640003 Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, en pa de terra
protegit amb malla o enguixat, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic
complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un
contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.

P- 135

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €1,42uFR660002 Obertura de clot de 0,2x0,2x0,2 m i plantació d'arbust o planta vivaç presentat en contenidor petit o
test, inclou reg de plantació. 

P- 136

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €0,80m2FR720001 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob
òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors del
tipus: x% genere espècie, y% genere espècie, z% gènere espècie 'varietat', o equivalent.

P- 137

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €8,40uFRZ20101 Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 6
cm de diàmetre i 2 m de llargària, enterrat 0,75 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm
d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

P- 138

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €1,37mFV010001 cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.P- 139
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €0,37m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 140
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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m09.01.006 Canalització amb prisma tubular format per 6 conducte de D125 +4
conductes de d63 de PE (AD) de tub de doble capa segons norma UNE-EN
50086-2-4, + tritub de D40+2 tubs de d40+ 1 tub de d40 subconductat
(7x10/8) de baixa densitat protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou
excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de senyalització, separació
amb sorra, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets
d'unión, certificat de mandrilat emés per laboratori homologat, càrrega i
transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb
estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.PRISMA TIPUS G

P- 1  €33,66

Sense descomposició 33,66 €

U09.02.006 Arqueta per a telecomunicacions de 140X70x100 cm de dimensions interiors,
en calçada, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col.locació,
ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de
pou, càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

P- 2  €767,75

Sense descomposició 767,75 €

U09.02.015 Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament
i col.locació Tot inclòs.

P- 3  €2,49

Sense descomposició 2,49 €

U09.02.016 Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou
subministrament i col.locació Tot inclòs.

P- 4  €2,87

Sense descomposició 2,87 €

mF2190040 Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol
material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

P- 5  €1,18

Altres conceptes 1,18 €

m2F2190300 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.Tot inclòs completament acabat.

P- 6  €2,03

Altres conceptes 2,03 €

m2F2190400 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de
formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

P- 7  €2,32

Altres conceptes 2,32 €

m2F2190420 Enderrocament de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de
60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre morter i base de formigó
de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

P- 8  €5,24

Altres conceptes 5,24 €

m2F2190500 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

P- 9  €2,27

Altres conceptes 2,27 €
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mF2190700 Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.P- 10  €5,63

Altres conceptes 5,63 €

uF21D0010 Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa,
tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

P- 11  €15,71

Altres conceptes 15,71 €

m2F2210010 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

P- 12  €0,13

Altres conceptes 0,13 €

m3F2210110 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la
zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció
d'Obra.

P- 13  €2,56

Altres conceptes 2,56 €

m3F2210210 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans
mecànics i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

P- 14  €1,97

B0211000 Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant  €0,55320

Altres conceptes 1,42 €

m3F2220010 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics
o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i càrrega del material
per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot
inclòs completament acabat.

P- 15  €2,79

Altres conceptes 2,79 €

m3F2220020 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per
al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat.

P- 16  €2,74

Altres conceptes 2,74 €

m3F2260120 Terraplè amb sòls procedent de prèstecs interiors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.

P- 17  €1,29

B0111000 Aigua  €0,05300

Altres conceptes 1,24 €

m3F2260251 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de
l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

P- 18  €6,88

B0111000 Aigua  €0,05300

B03DU220 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per
extracció i transport a l'obra

 €5,40000

Altres conceptes 1,43 €

m3F2280110 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb
mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs
completament acabat.

P- 19  €3,79

B0111000 Aigua  €0,05300
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Altres conceptes 3,74 €

m3F2280120 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

P- 20  €3,99

B0111000 Aigua  €0,05300

Altres conceptes 3,94 €

m3F2280500 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i
recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 21  €28,14

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €24,94500

Altres conceptes 3,20 €

m3F2410010 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega,
transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra

P- 22  €0,94

Altres conceptes 0,94 €

m3F2R60010 Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega,
condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa i el
Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes, i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

P- 23  €0,81

Altres conceptes 0,81 €

m3F2RAU100 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a una distància
menor de 25 km, de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 24  €17,56

B2RAU100 Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts
procedents de construcció o demolició (runa neta de pes específic superior
a 1.100 kg/m3)

 €6,02800

Altres conceptes 11,53 €

m3F2RAV242 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància
< 25 km, de terres procedent d'excavació, canons i despeses per a la
deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 25  €7,75

B2RAU240 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de excavació  €3,66000

B2RAUC00 Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció o
demolició

 €2,75000

Altres conceptes 1,34 €

m3F305V020 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

P- 26  €75,19

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

 €63,41500

Altres conceptes 11,78 €

m3F4500010 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm. inclou subministrament, abocat amb
cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.

P- 27  €92,70

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €66,81150

Altres conceptes 25,89 €

kgF4B00020 Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 28  €0,93

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00600
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Altres conceptes 0,92 €

m2F7B10010 Geotèxtil de polipropilè de 100 g/m2 de gramatge. Inclou subministrament i
col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. Tot inclòs completament
acabat. 

P- 29  €1,50

B7B1I010 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2  €0,26400

Altres conceptes 1,24 €

m3F9210020 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de
l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

P- 30  €15,45

B0111000 Aigua  €0,05300

B0372U10 Tot-u artificial amb un CBR 20  €12,77100

Altres conceptes 2,63 €

m3F9310010 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa,
refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

P- 31  €18,43

B0111000 Aigua  €0,05300

B0372U20 Tot-u artificial amb un CBR 80  €15,34500

Altres conceptes 3,03 €

m2F9360010 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p.
encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

P- 32  €10,31

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,93575

B0A31000 Clau acer  €0,01313

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,19500

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,19379

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,07830

Altres conceptes 0,89 €

tF93A0010 Aglomerat asfàltic tipus AC 32 base B60/70 S/G col·locada, inclou
subministrament, estesa, compactació i regs. Tot inclòs. 

P- 33  €48,28

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI  €0,70000

B9H10005 Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de base AC 32 base
B50/70 S/G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €43,68000

Altres conceptes 3,90 €

mF965V310 Vorada prefabricada de formigó de 100x19/22x30 cm amb base de formigó
HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. 

P- 34  €18,95

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

 €7,29273

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

 €0,12328

B965V310 Vorada prefabricada de formigó de 100x19/22x30 cm  €5,72000

Altres conceptes 5,81 €

mF96AV010 Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb
potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

P- 35  €22,99

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

 €0,57650

B96AV020 Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

 €18,60000
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Altres conceptes 3,81 €

mF9740110 Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

P- 36  €18,11

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,14655

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

 €4,55435

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

 €0,70886

B9740020 Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm per a rigola  €4,90000

Altres conceptes 7,80 €

mF981J025 Gual per a vianants i bicicletes format per vorades de planxa d'acer
galvanitzat de 10 mm de gruix i paviment per a senyalització de llosa tipus
vibrat i premsat mata, de doble capa amb acabat granellat de 36 tacs,
dimensions de 40x40 cm, junts de 3 mm i rejuntat amb morter sec, col·locada
sobre morter m-160, solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm de
gruix i base de tot-u de 15 cm. Segons detall de plànols

P- 37  €93,23

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

 €9,51225

B0A31000 Clau acer  €0,01313

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,19500

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,19379

B96AUG10 VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA

 €31,24500

B9F5V050 Peça de formigó de 40x40x4 cm de gruix tipus vibrat i premsat Mata o
similar, de doble capa acabat granellat de 36 pastilles.

 €13,38000

Altres conceptes 38,69 €

mF9910200 Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 10
mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base
de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

P- 38  €87,39

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

 €0,57650

B96AV020 Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

 €81,84000

Altres conceptes 4,97 €

m2F9F50010 Paviment de lloses de formigó de 40x40x7 de gruix, doble capa acabat petri
tipus granit, arestes biselades, junt de 3 mm, sobre llit de morter de ciment,
inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter.
Tot inclòs completament acabat.

P- 39  €26,64

B9F5V020 Peça de formigó de 40x40x7 cm de gruix  €9,76500

Altres conceptes 16,88 €

tF9H10010 Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació.
Tot inclòs completament acabat.

P- 40  €50,03

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI  €1,57500

B9H10120 Mescla bituminosa contínua en calent per a capa intermitja AC 22 bin
B50/70 D/S/G amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €42,92000

Altres conceptes 5,54 €

tF9H10020 Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació.
Tot inclòs completament acabat

P- 41  €53,24

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI  €2,27500
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B9H10010 Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf
B50/70 D/S amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €45,27000

Altres conceptes 5,70 €

tF9H30020 Microaglomerat color negre en calent, segons plànols de detall. Inclou
subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot
inclòs.

P- 42  €167,59

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI  €0,52500

B9H30020 Microaglomerat colorejat en calent, color a determinar per la Direcció d'Obra
excepte vermell

 €155,80000

Altres conceptes 11,27 €

mFBA10020 Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

P- 43  €0,57

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,17928

Altres conceptes 0,39 €

m2FBA30010 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

P- 44  €10,37

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,19520

Altres conceptes 9,17 €

m2FBA30020 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant acrílica
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot
inclòs.

P- 45  €6,80

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,19520

Altres conceptes 5,60 €

uFBB10020 Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou subministrament
i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 46  €122,68

BBM112U2 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació

 €55,71000

Altres conceptes 66,97 €

uFBB10110 Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 47  €114,32

BBM126U2 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació

 €44,86000

Altres conceptes 69,46 €

uFBB20010 Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 48  €108,03

BBM13U15 Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb part proporcional
d'elements de fixació

 €49,10000

Altres conceptes 58,93 €

uFBB20120 Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 49  €315,38

BBM13U18 Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de 0,90x1,35 m, amb part
proporcional d'elements de fixació

 €143,17000

Altres conceptes 172,21 €

uFBBZ0010 Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 50  €52,21

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

 €0,57650

BBMZ0020 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  €32,20900
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Altres conceptes 19,42 €

uFD350230 Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i
h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada
i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

P- 51  €213,41

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

 €2,51576

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

 €22,19525

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €35,82000

B0F95530 Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm  €6,65000

Altres conceptes 146,23 €

uFD350240 Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4
m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i
lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

P- 52  €257,09

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

 €2,99956

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

 €24,67420

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €43,38000

B0F95530 Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm  €7,35000

Altres conceptes 178,69 €

uFD350250 Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i
h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i
lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

P- 53  €312,78

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

 €3,58012

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

 €27,61435

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €52,92000

B0F95530 Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm  €8,40000

Altres conceptes 220,27 €

uFD350410 Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40
cm, d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i
lliscada interiorment i completament estanca. Inclou tub d'inspecció de
polietilè d'alta densitat alleugerit de doble capa DN 160 mm amb tap, peça de
connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot inclòs
completament acabat.

P- 54  €276,93

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

 €0,19352

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

 €4,43905

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €4,50000

BD7J0005 Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

 €16,84000

BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €23,22000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  €15,39000

Altres conceptes 212,35 €
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uFD35V242 Clip DN 250 mm per a tub DN 400 mm connectat. Tot inclòs completament
acabat.

P- 55  €76,38

BD7JV047 Clip de connexió canonades de PEAD DN 250/DN 500  €32,03000

Altres conceptes 44,35 €

uFD3V0510 Arqueta registrable de 50x50x100 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja
canya de morter i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa. Tot inclòs
completament acabat.

P- 56  €1.043,81

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

 €19,35200

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

 €311,31000

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €81,00000

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €65,85000

Altres conceptes 566,30 €

uFD5J0020 Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament,
col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de
750x300 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per
minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat.

P- 57  €116,27

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €0,99780

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,35925

B0A2UZ10 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm  €0,54500

BD5MUE20 Embornal de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada
de formigó

 €32,41000

BD5Z9CC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció

 €35,85000

Altres conceptes 38,11 €

mFD7J0005 Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 58  €12,43

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €1,99560

BD7J0005 Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

 €8,58840

Altres conceptes 1,85 €

mFD7J0010 Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 59  €18,30

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,66080

BD7J0010 Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

 €12,24000

Altres conceptes 3,40 €

mFD7J0035 Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 60  €131,00

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €8,31500
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BD7J0035 Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

 €77,86680

Altres conceptes 44,82 €

mFD7J0040 Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 61  €235,62

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €10,31060

BD7J0040 Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

 €153,01020

Altres conceptes 72,30 €

mFD7J0045 Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 62  €367,34

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €12,47250

BD7J0045 Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

 €241,10760

Altres conceptes 113,76 €

mFD7J0130 Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 63  €100,52

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €15,64883

Altres conceptes 84,87 €

uFD7Z0140 Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.P- 64  €364,19

BD7Z0140 Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat  €346,85000

Altres conceptes 17,34 €

uFDD20010 Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó
HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat
i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons
norma EN-124 classe D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars).
Tot inclòs completament acabat. 

P- 65  €619,57

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

 €2,51576

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

 €52,46150

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €32,76000

BDD10000 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada

 €71,02000

BDDZ0025 Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa
rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

 €252,26000

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes  €20,76000

Altres conceptes 187,79 €

uFDD20040 Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica o formigó
HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa
rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat.

P- 66  €767,32

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

 €2,51576
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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

 €156,80800

B0A31000 Clau acer  €0,17588

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,91950

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,58137

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,78300

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €4,27460

B0DZA000 Desencofrant  €0,60250

B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €4,25450

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €80,10000

BDD10000 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada

 €71,02000

BDDZ0025 Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa
rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

 €252,26000

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes  €20,76000

Altres conceptes 169,26 €

uFDD20050 Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o formigó
HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa
rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat.

P- 67  €979,11

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

 €2,80604

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

 €240,22755

B0A31000 Clau acer  €0,26565

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,17230

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,96895

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €1,17450

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €17,60880

B0DZA000 Desencofrant  €0,91580

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €88,20000

BDD10000 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada

 €71,02000

BDDZ0025 Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa
rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

 €252,26000

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes  €17,30000

Altres conceptes 284,19 €

mFDG10040 Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (4 Circuits)

P- 68  €13,80

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,49450

BDGZ0010 Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis

 €0,79000

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,10000

Altres conceptes 10,42 €

mFDG50130 Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i
compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó
HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (2 circuits)

P- 69  €18,59
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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

 €5,76500

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,10000

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €6,50760

Altres conceptes 6,22 €

mFDG50210 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD
de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de
rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 70  €8,52

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,49450

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,10000

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €1,88700

Altres conceptes 4,04 €

mFDG50220 Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació,
formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 71  €19,57

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

 €5,76500

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,10000

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €1,88700

Altres conceptes 11,82 €

mFDGZ0020 Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet
acabat.

P- 72  €21,06

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,64750

Altres conceptes 12,41 €

uFDK20030 Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.
  

P- 73  €282,72

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

 €2,99956

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

 €28,82500

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €39,24000

BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €23,22000

Altres conceptes 188,44 €

uFDK20110 Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada,
segons plànols.

P- 74  €148,83

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

 €9,51225
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B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €28,62000

B0F95530 Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm  €0,87500

Altres conceptes 109,82 €

uFDK20120 Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.P- 75  €143,79

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

 €5,76500

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €16,38000

BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €23,22000

Altres conceptes 98,43 €

uFDK2V020 Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. A la tapa ha de constar la inscripció NO POTABLE. Tot inclòs
completamet acabat.
 

P- 76  €205,38

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

 €2,12872

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

 €14,41250

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €29,70000

BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €23,22000

Altres conceptes 135,92 €

uFDK2V430 Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil,
inclou subministrament, transport, i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa amb
inscripció NO POTABLE, tot completament acabat.

P- 77  €461,01

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens  €12,87825

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

 €1,54816

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €30,78000

B7B1I020 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2  €0,51200

BDKZ0010 Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses
i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa, per a arqueta

 €48,85000

Altres conceptes 366,44 €

mFFB10330 Conducció PEAD D 110 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta de sorra.
Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat. 

P- 78  €19,78

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €4,19076

BFB11140 Tub de polietilè de 110 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16
bar de pressió nominal

 €9,83280

Altres conceptes 5,76 €
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mFFB10345 Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra.
Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.
 

P- 79  €33,97

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,29494

BFB11155 Tub de polietilè de 160 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16
bar de pressió nominal

 €21,30780

Altres conceptes 10,37 €

mFFB20235 Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

P- 80  €7,82

Altres conceptes 7,82 €

uFG00V106 Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F. Quadre d'enllumenat
d'acer inoxidable fins a 63 A, model CITI-15 VDC de la casa Arelsa o similar,
amb sis sortides. Inclou escomesa normalitzada per FECSA-ENDESA, espai
a comptador electrònic, mòdul ICP més protector contra sobretensions,
interruptor general automàtic (IGA), magnetotérmics i diferencials rearmables
RGU de 300 mA (3 intents, el primer 8', 15' i 15'), presa de corrents i
il·luminació interior, sistema d'encès compost per rellotge Secelux, protector
contra sobretensions permanents, i conjunt de plantilla i bancada en acer
inoxidable de 300 mm d'alçada. Inclou subministrament i col·locació, cable
d'escomesa elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de
l'enllumenat i electrode de terra (inclou pintura anti-orina). Previst per a
comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

P- 81  €6.947,62

BG00V156 Quadre d'enllumenat d'acer inoxidable fins a 63 A, model CITI-15 VDC de la
casa Arelsa o similar, amb sis sortides. Inclou escomesa normalitzada per
FECSA-ENDESA, espai a comptador electrònic, mòdul ICP més protector
contra sobretensions, interruptor general automàtic (IGA), magnetotérmics i
diferencials rearmables RGU de 300 mA (3 intents, el primer 8', 15' i 15'),
presa de corrents i il·luminació interior, sistema d'encès compost per rellotge
Secelux, protector contra sobretensions permanents, i conjunt de plantilla i
bancada en acer inoxidable de 300 mm d'alçada (inclou pintura anti-orina). 

 €6.616,78000

Altres conceptes 330,84 €

uFG00V107 Tramitació i contractació escomesa elèctrica 5-20 KW. Tot inclòs.P- 82  €4.575,00

Sense descomposició 4.575,00 €

uFG140030 Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de
formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres.
Inclou subministrament i col·locació.  Tot inclòs completament acabat.

P- 83  €1.246,03

BG140030 Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat
de formigó

 €1.101,53000

Altres conceptes 144,50 €

uFG1Z0020 Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta
metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa
de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat.

P- 84  €1.271,14

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

 €2,88250

BG1Z0020 Prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica,
inclòs CS, connexions i presa de terra

 €1.117,52000

Altres conceptes 150,74 €

mFG220500 Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les
electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat.

P- 85  €1,69
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BG225510 Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,24150

Altres conceptes 1,45 €

mFG310015 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 86  €5,31

BG310015 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2  €2,46840

Altres conceptes 2,84 €

mFG380020 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 87  €4,93

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,20360

BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,13000

Altres conceptes 3,60 €

mFG390010 Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 88  €19,25

BG390010 Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors

 €11,40000

Altres conceptes 7,85 €

uFGD10015 Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.

P- 89  €24,90

BGD10015 Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra  €13,92000

Altres conceptes 10,98 €

uFGG10040 Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kVA, 25 kV de tensió
al primari i 420 V de tensió al secundari, grup de connexió Dyn11 i amb
termòmetre de 2 contactes. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

P- 90  €15.973,09

BGG10040 Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kVA, 25 kV de tensió
al primari i 420 V de tensió al secundari, grup de connexió Dyn11 i amb
termòmetre de 2 contactes

 €14.616,21000

Altres conceptes 1.356,88 €

uFGH20020 Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada,
per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i
1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins
al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres
del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells,
etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i
connexionat per a la seva posada en funcionament. 

P- 91  €27.149,16

BGH20020 Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada,
per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i
1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT
fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT,
terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels
aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora

 €23.847,67000

Altres conceptes 3.301,49 €

uFGJ10010 Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000 kVA,
inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de
cel·les del transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària.
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i pintat
amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 92  €14.320,15

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €88,39600
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B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,23000

B0B34132 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

 €18,62000

BGJ10010 Estació transformadora prefabricada aèria, per a un trafo, fins a 1000 kVA,
inclòs red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador, d'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per
la D.O

 €11.698,10000

Altres conceptes 2.514,80 €

mFGK20010 Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs
d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 93  €44,04

BGK226A0 Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV,
unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de
secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

 €24,54120

Altres conceptes 19,50 €

uFGKW0010 Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.

P- 94  €741,29

BGKW0010 Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil  €659,40000

Altres conceptes 81,89 €

uFGZZ0020 Redacció del projecte de legalització d'estacions elevadores i estacions de
bombeig per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o
igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

P- 95  €1.912,02

BGZZ0020 Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de
potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un
col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

 €1.820,97000

Altres conceptes 91,05 €

uFGZZ1000 Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa
tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques
particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions
tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

P- 96  €14.411,25

BGZZ1000 Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa
tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques
particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions
tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

 €13.725,00000

Altres conceptes 686,25 €

uFHM30010 Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 97  €404,31

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

 €19,65865

BHM30010 Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió  €262,15000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €36,34000

Altres conceptes 86,16 €

uFHM30030 Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 98  €497,38
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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

 €36,78070

BHM30030 Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de connexió  €322,48000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €36,34000

Altres conceptes 101,78 €

uFHM3VBA7 Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat L2 d'acer galvanitzat de 7 m
d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç de 0.92 metres. Inclosa caixa
de connexió, cablejat interior i fonamentació (iclou pintura antiorina). Tot
inclòs segons plànols.

P- 99  €803,33

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

 €19,60100

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €36,34000

BHWMV100 Pintura anti-orina  €46,39000

Altres conceptes 701,00 €

uFHM3VBA9 Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat de 9 m
d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç de 3 metres. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior i fonamentació (inclou pintura anti-orina). Tot inclòs
segons plànols.

P- 100  €956,37

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

 €36,78070

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €36,34000

Altres conceptes 883,25 €

uFHN2V100 Lluminària amb làmpada de 100 W tipus QSA5 de CARNDINI o similar de
color gris, d'halogenurs metàl·lics amb regulador de flux i balast electrònic.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 101  €381,97

BHN2V100 Lluminària amb làmpada de 100 W d'halogenurs metàl·lics amb regulador
de flux i balast electrònic.

 €348,88000

Altres conceptes 33,09 €

uFHN2V150 Lluminària amb làmpada de 150 W tipus QSA5 de CARNDINI o similar de
color gris, d'halogenurs metàl·lics amb regulador de flux i balast electrònic.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 102  €385,82

BHN2V150 Lluminària amb làmpada de 150 W d'halogenurs metàl·lics amb regulador
de flux i balast electrònic.

 €352,54000

Altres conceptes 33,28 €

uFHN3V020 Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color
gris, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble nivell i balast
electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 103  €401,64

BHN30020 Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip
de doble nivell

 €349,47000

Altres conceptes 52,17 €

uFHN3V040 Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar de color
gris, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell i balast
electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

P- 104  €426,81

BHN30040 Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip
de doble nivell

 €372,22000

Altres conceptes 54,59 €

uFJ650003 Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i 120 mesh amb
presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

P- 105  €105,34
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BJ650003 Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i 120 mesh amb
presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou part proporcional
de peces de connexió

 €81,55000

Altres conceptes 23,79 €

uFJM30162 Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat. 

P- 106  €305,07

Altres conceptes 305,07 €

uFJM30168 Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
 

P- 107  €391,17

BJM30168 Ventosa D 200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta  €333,15000

Altres conceptes 58,02 €

uFJM60009 Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

P- 108  €15,62

BJM60009 Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou
part proporcional de peces especials

 €7,38000

Altres conceptes 8,24 €

uFJS1V001 Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm per anar
enroscada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de
formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat.

P- 109  €174,25

BJS10001 Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou part
proporcional de peces de connexió

 €105,38000

Altres conceptes 68,87 €

uFJS2000A Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segos s'indica en
els plànols, inclou subministrament, col·locació amb colze articulat, muntatge
dins de tub de PVC protegit amb morter, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 110  €39,01

BFA10030 Tub de PVC D 110 mm, apte per a 10 bar PN, inclòs p.p. junts  €2,06200

BJS2000A Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segos s'indica
en els plànols, inclou part proporcional de peces de connexió

 €29,14000

Altres conceptes 7,81 €

uFJSA0005 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 111  €271,97

BJSA0005 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions  €122,88000

Altres conceptes 149,09 €

uFJSA0013 Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs completament acabat.

P- 112  €285,23

BJSA0013 Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou part proporcional
de peces de connexió

 €204,06000

Altres conceptes 81,17 €

uFJSA0041 Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

P- 113  €41,71

BJSA0041 Solenoid d'impulsos per programació TBOS  €29,85000

Altres conceptes 11,86 €

uFJSB0006 Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

P- 114  €94,29
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BJSB0006 Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou part proporcional de peces de
connexió

 €71,35000

Altres conceptes 22,94 €

uFJSDV560 Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' model vb1220 o equivalent,
amb cargol per tancar, inclou subministrament, col·locació i muntatge amb
graves al fons amb iscripció NO POTABLE. Tot inclòs completament acabat.

P- 115  €55,58

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens  €0,78050

BJSD00D0 Arqueta rectangular 67x48x32 cm tipus 'rd vb1220' o equivalent amb cargol
per tancar

 €34,64000

Altres conceptes 20,16 €

mFJSZ0V00 Multicable elèctric pel control de les electrovàlvules d'2,5 mm2 de secció
unifilar (fins a 13 cables). Inclou subministrament, col·locació i peces
especials.Tot inclòs completament acabat i provat.

P- 116  €1,09

BJSZ0V00 Multicable elèctric pel control de les electrovàlvules d'2,5 mm2 de secció
unifilar (fins a 13 cables)

 €0,78000

Altres conceptes 0,31 €

uFJZ10001 Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts,
drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb
verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

P- 117  €2.080,09

BJZ10001 Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts,
drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb
verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

 €1.981,04000

Altres conceptes 99,05 €

uFJZZ0088 Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.

P- 118  €11,89

BJZZ0088 Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), amb tots els materials i accessorir
inclòsos

 €6,74000

Altres conceptes 5,15 €

uFM210010 Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 

P- 119  €746,72

BM210010 Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical  €555,62000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €0,02475

Altres conceptes 191,08 €

uFN110030 Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

P- 120  €18,07

BN110030 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 16 bar
de PN, de llautó

 €14,67000

Altres conceptes 3,40 €

uFN120002 Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una PN de 16 bar
de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil per una PN de 16 bar de D63
mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de PVC D63 mm, inclou
subministrament, col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces especials i
connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat. 

P- 121  €796,29

BN120002 Conjunt de vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una
PN de 16 bar de D 63 mm, válvula antiretorn de fosa dúctil per a una PN de
16 bar de D 63 mm; arqueta de registre amb bastiment i tapa; tub de PVC D
63 mm, unions i part proporcional de peces especials

 €722,75000

Altres conceptes 73,54 €
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uFN120115 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN
16 bar, de D 60 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

P- 122  €249,59

Altres conceptes 249,59 €

uFN120130 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN
16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

P- 123  €324,41

Altres conceptes 324,41 €

uFN120140 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN
16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 

P- 124  €461,31

BN120140 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN
16 bar, de D 150 mm, inclòs eix d'extensió fix i trampilló

 €339,01000

Altres conceptes 122,30 €

uFN310050 Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2'', inclou
subminstrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 125  €21,92

BN310050 Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2''  €14,34000

Altres conceptes 7,58 €

uFN31V050 Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt muntat i
provat.

P- 126  €343,12

BN31V050 Comptador homologat per companyia de fins a 30 m3/h. Totalment
col·locdat i provat.

 €320,25000

Altres conceptes 22,87 €

uFN760011 Regulador de pressió de bronze d'1 1/2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou
subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 127  €140,97

BN760011 Regulador de pressió de bronze d'1 1/2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou
part proporcional de peces de connexió

 €119,21000

Altres conceptes 21,76 €

UFQ10U10D Banc model bancal de fusta tropical amb blanquejador de taninus format per
mòduls de 203x51 cm sense respatller, segons detall de plànol. totalment
col·locat.

P- 128  €229,95

BQ10U10D BANC MODEL BANCAL DE FUSTA TROPICAL AMB BLANQUEJADOR DE
TANINUS FORMAT PER MÒDULS DE 203X51 CM SENSE RESPATLLER,
SEGONS DETALL DE PLÀNOL.

 €187,79000

Altres conceptes 42,16 €

UFQ21U020 Paperera 60 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de
diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i
perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de base de paperera de 3 mm
de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos
de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix,
un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40
mm de diametre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat
a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm entre eixos,
ancoratge format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 35 mm de
diametre, 3 mm de gruix i 30 cm de longitut col.locat empotrat a la solera de
formigo amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer
galvanitzat de 40 mm de diametre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitut soldat a
l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el suport de
la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb
perforacions de 45 mm de diametre separades entre eixos 435 mm

P- 129  €86,81
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BQ21U020 PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM
DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM
DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL.LOCAT
EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT,
REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I
L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB
PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS
435 MM

 €72,50000

Altres conceptes 14,31 €

UFQZZUM90 Aparcament de bicicleta d'acer inoxidable de 75 cm de llargaria i 75 cm
d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de diametre, col.locat ancorat amb morter i
amb anella tapajunts

P- 130  €161,68

BQZZUM80 APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER INOXIDABLE DE 75 CM DE
LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS

 €132,89000

Altres conceptes 28,79 €

m3FR3P0500 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors.
Tot inclòs completament acabat.

P- 131  €2,40

Altres conceptes 2,40 €

UFR419680 Subministrament washingtonia robusta (pritxardia) en contenidor de 200 a
300 cm d'alçada,  amb pa de terra de tela metal.lica

P- 132  €307,88

BR419680 WASHINGTONIA ROBUSTA (PRITXARDIA) DE 200 A 300 CM
D'ALÇADA,  AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA

 €293,22000

Altres conceptes 14,66 €

UFR472609 Subministrament celtis australis (lledoner) en contenidor de 25 a 30 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

P- 133  €208,94

BR472609 CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB
PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA

 €198,99000

Altres conceptes 9,95 €

UFR4A6690 Subministrament en contenidor de pistacia lentiscus (llentiscle) en contenidor
de 3 litres

P- 134  €3,64

BR4A6690 PISTACIA LENTISCUS  (LLENTISCLE)   EN CONTENIDOR DE 3 LITRES  €3,47000

Altres conceptes 0,17 €

uFR640003 Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en contenidor,
en pa de terra protegit amb malla o enguixat, inclou adobament de plantació
a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i
adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim
de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.

P- 135  €25,05

BR340006 Adob orgànic a base de compost amb un contingut mínim de matèria
orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics

 €0,55000

BR3A0006 Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg  €0,09500

Altres conceptes 24,41 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uFR660002 Obertura de clot de 0,2x0,2x0,2 m i plantació d'arbust o planta vivaç
presentat en contenidor petit o test, inclou reg de plantació. 

P- 136  €1,42

Altres conceptes 1,42 €

m2FR720001 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents
components en les proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de
cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent,
300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus: x% genere
espècie, y% genere espècie, z% gènere espècie 'varietat', o equivalent.

P- 137  €0,80

B0111000 Aigua  €0,00106

BR34J000 Bioactivador microbià  €0,12120

BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,22110

BR3B0001 Adob microgranulat d'alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5 u.f. isodur  €0,03320

BR3P0005 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra curta  €0,12240

BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

 €0,11515

Altres conceptes 0,19 €

uFRZ20101 Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de
secció circular de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, enterrat 0,75 m, amb
un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de
color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat.

P- 138  €8,40

BRZ20101 Pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 6
cm de diàmetre

 €4,54000

BRZ20103 Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana o equivalent, de color
ocre

 €0,74400

Altres conceptes 3,12 €

mFV010001 cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.P- 139  €1,37

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,10000

Altres conceptes 1,27 €

m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió

P- 140  €0,37

Altres conceptes 0,37 €

      

Barcelona, abril de 2014

         

Carlos Chavida Garcia

L´autor del projecte
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OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes,
etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat. (P - 11)

85,00015,71 1.335,35

2 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat. (P - 9)

3.706,5402,27 8.413,85

3 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega
del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat. (P - 6)

2.131,6882,03 4.327,33

4 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i
base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 7)

72,8002,32 168,90

5 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de grans peces prefabricades de
formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre
morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.
(P - 8)

2.131,6885,24 11.170,05

6 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats
de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.
(P - 5)

535,6001,18 632,01

7 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot
inclòs. (P - 10)

50,0005,63 281,50

8 F2R60010 m3 Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega,
condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció
Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat. (P - 23)

1.000,0000,81 810,00

9 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 140)

3.706,5400,37 1.371,42

10 F2RAU100 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts
procedents de construcció o demolició (runa neta de pes
específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P -
24)

1.954,47717,56 34.320,62

SUBOBRATOTAL 01.01 62.831,03

Euro



Projecte d´urbanització sector Can Alemany

PRESSUPOST Pàg.:21/04/14 2Data:

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA FERMS I PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític,
inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat (P - 41)

3.186,03353,24 169.624,40

2 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític,
inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 40)

4.709,91550,03 235.637,05

3 F93A0010 t Aglomerat asfàltic tipus AC 32 base B60/70 S/G col·locada,
inclou subministrament, estesa, compactació i regs. Tot inclòs.
(P - 33)

903,25448,28 43.609,10

4 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM capa
sub-base, si s'escau. Tot inclòs. (P - 31)

2.685,14518,43 49.487,22

5 F9210020 m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i
compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 30)

4.134,82515,45 63.883,05

6 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm
de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts.
Tot inclòs completament acabat. (P - 32)

13.372,80810,31 137.873,65

7 F965V310 m Vorada prefabricada de formigó de 100x19/22x30 cm amb base
de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de
peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 34)

5.468,09018,95 103.620,31

8 F96AV010 m Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de
peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament
acabat. (P - 35)

1.227,63022,99 28.223,21

9 F9740110 m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P -
36)

8.211,60018,11 148.712,08

10 F9910200 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm
d´alçària i 10 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m
com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 38)

686,40087,39 59.984,50

11 F9F50010 m2 Paviment de lloses de formigó de 40x40x7 de gruix, doble capa
acabat petri tipus granit, arestes biselades, junt de 3 mm, sobre
llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació,
reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament
acabat. (P - 39)

14.411,89126,64 383.932,78

12 F9H30020 t Microaglomerat color negre en calent, segons plànols de detall.
Inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons
plànols de detall. Tot inclòs. (P - 42)

73,172167,59 12.262,90

13 F981J025 m Gual per a vianants i bicicletes format per vorades de planxa
d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i paviment per a
senyalització de llosa tipus vibrat i premsat mata, de doble capa
amb acabat granellat de 36 tacs, dimensions de 40x40 cm, junts
de 3 mm i rejuntat amb morter sec, col·locada sobre morter
m-160, solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm de
gruix i base de tot-u de 15 cm. Segons detall de plànols (P - 37)

170,00093,23 15.849,10

SUBOBRATOTAL 01.02 1.452.699,35

Euro
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OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs.
 (P - 12)

58.139,4480,13 7.558,13

2 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega,
transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en
contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat, segons Direcció d'Obra.
 (P - 13)

17.441,8342,56 44.651,10

3 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
amb mitjans mecànics i càrrega del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat. (P - 14)

5.714,3821,97 11.257,33

4 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 18)

18.045,0476,88 124.149,92

5 F2260120 m3 Terraplè amb sòls procedent de prèstecs interiors, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 17)

122.266,1021,29 157.723,27

6 F2RAV242 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a
una distància < 25 km, de terres procedent d'excavació, canons i
despeses per a la deposició controlada de residu procedent de
l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 25)

1.162,7897,75 9.011,61

7 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou
la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció
d'obra (P - 22)

17.441,8340,94 16.395,32

SUBOBRATOTAL 01.03 370.746,68

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA D'AIGUA POTABLE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB10330 m Conducció PEAD D 110 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.  (P - 78)

2.445,91019,78 48.380,10

2 FFB10345 m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i
recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
  (P - 79)

250,75033,97 8.517,98

3 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
  (P - 119)

4,000746,72 2.986,88

4 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat. (P - 72)

240,00021,06 5.054,40

Euro
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5 FJM30168 u Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en
T i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.
  (P - 107)

5,000391,17 1.955,85

6 FN120002 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una
PN de 16 bar de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil per
una PN de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i
tapa; tub de PVC D63 mm, inclou subministrament, col·locació,
muntatge, unions, p.p. de peces especials i connexió al
clavegueram. Tot inclòs completament acabat.  (P - 121)

2,000796,29 1.592,58

7 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina,
per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 123)

25,000324,41 8.110,25

8 FN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina,
per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
  (P - 124)

5,000461,31 2.306,55

9 FDK20030 u Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,
marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
   (P - 73)

2,000282,72 565,44

10 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

1.348,3302,74 3.694,42

11 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària
amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

1.348,3303,99 5.379,84

12 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou
la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció
d'obra (P - 22)

30,4990,94 28,67

13 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula
de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó,
joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
inclòs completament acabat. (P - 117)

5,0002.080,09 10.400,45

14 FV010001 m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada.
Tot inclòs. (P - 139)

2.696,6601,37 3.694,42

15 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 28)

360,0000,93 334,80

16 F4500010 m3 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs. (P - 27)

36,00092,70 3.337,20

CAPÍTOLTOTAL 01.04.01 106.339,83

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT02

SUBCAPITOL XARXA DE PLUVIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD7J0130 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, 132,148100,52 13.283,52

Euro
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norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 63)

2 FD7J0035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 60)

831,282131,00 108.897,94

3 FD7J0040 m Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 61)

340,156235,62 80.147,56

4 FD7J0045 m Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 62)

538,542367,34 197.828,02

5 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

200,0002,74 548,00

6 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament
acabat. (P - 15)

5.883,3342,79 16.414,50

7 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària
amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

200,0003,99 798,00

8 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de
material. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)

5.883,3343,79 22.297,84

9 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou
la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció
d'obra (P - 22)

1.171,9110,94 1.101,60

10 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb qualsevol mitjà (P - 26)

131,25075,19 9.868,69

11 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot
inclòs completament acabat.  (P - 65)

17,000619,57 10.532,69

12 FDD20040 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica
o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat. (P - 66)

11,000767,32 8.440,52

13 FDD20050 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de
fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124

15,000979,11 14.686,65
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classe D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat. (P - 67)

14 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou
subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó HM-20
i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm de 40 mm d'alçada, classe
C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot
inclòs completament acabat. (P - 57)

236,000116,27 27.439,72

15 FD350410 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de fàbrica amb solera i llosa
de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca. Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta
densitat alleugerit de doble capa DN 160 mm amb tap, peça de
connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot inclòs
completament acabat. (P - 54)

20,000276,93 5.538,60

16 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20
reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P
- 118)

20,00011,89 237,80

17 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P -
64)

3,000364,19 1.092,57

18 FD350240 u Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm)
d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament
acabat. (P - 52)

23,000257,09 5.913,07

19 FD350250 u Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm)
d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament
acabat. (P - 53)

28,000312,78 8.757,84

20 FD350230 u Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm)
d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament
acabat. (P - 51)

12,000213,41 2.560,92

21 FD3V0510 u Arqueta registrable de 50x50x100 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de
formigó HM-20 amb formació de pendents, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de
fosa. Tot inclòs completament acabat. (P - 56)

1,0001.043,81 1.043,81

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.02.01 537.429,86

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT02

SUBCAPITOL XARXA DE RESIDUALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 58)

200,00012,43 2.486,00

2 FD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs

1.358,69518,30 24.864,12
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completament acabat, segons plànols. (P - 59)

3 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

200,0002,74 548,00

4 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament
acabat. (P - 15)

3.396,7382,79 9.476,90

5 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària
amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

200,0003,99 798,00

6 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de
material. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)

3.396,7383,79 12.873,64

7 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou
la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció
d'obra (P - 22)

76,5120,94 71,92

8 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot
inclòs completament acabat.  (P - 65)

38,000619,57 23.543,66

9 FD350410 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de fàbrica amb solera i llosa
de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca. Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta
densitat alleugerit de doble capa DN 160 mm amb tap, peça de
connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot inclòs
completament acabat. (P - 54)

20,000276,93 5.538,60

10 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20
reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P
- 118)

20,00011,89 237,80

11 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P -
64)

3,000364,19 1.092,57

12 FD35V242 u Clip DN 250 mm per a tub DN 400 mm connectat. Tot inclòs
completament acabat. (P - 55)

20,00076,38 1.527,60

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.02.02 83.058,81

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 09.01.006 m Canalització amb prisma tubular format per 6 conducte de D125
+4 conductes de d63 de PE (AD) de tub de doble capa segons
norma UNE-EN 50086-2-4, + tritub de D40+2 tubs de d40+ 1 tub
de d40 subconductat (7x10/8) de baixa densitat protegit amb dau
de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa,
col.locació de cinta de senyalització, separació amb sorra, fils
guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión,
certificat de mandrilat emés per laboratori homologat, càrrega i
transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes

2.696,66033,66 90.769,58
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d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.PRISMA TIPUS G

 (P - 1)

2 09.02.006 U Arqueta per a telecomunicacions de 140X70x100 cm de
dimensions interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs
subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa
de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
(P - 2)

20,000767,75 15.355,00

3 09.02.015 U Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou
subministrament i col.locació Tot inclòs. (P - 3)

350,0002,49 871,50

4 09.02.016 U Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou
subministrament i col.locació Tot inclòs. (P - 4)

225,0002,87 645,75

CAPÍTOLTOTAL 01.04.03 107.641,83

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra,
tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 70)

2.696,6608,52 22.975,54

2 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 71)

240,00019,57 4.696,80

3 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 86)

2.696,6605,31 14.319,26

4 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs. (P - 87)

2.696,6604,93 13.294,53

5 FHM3VBA7 u Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat L2 d'acer
galvanitzat de 7 m d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç
de 0.92 metres. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació (iclou pintura antiorina). Tot inclòs segons plànols.
(P - 99)

13,000803,33 10.443,29

6 FHM30010 u Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 97)

30,000404,31 12.129,30

7 FHM3VBA9 u Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat
de 9 m d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç de 3
metres. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació (inclou pintura anti-orina). Tot inclòs segons
plànols. (P - 100)

25,000956,37 23.909,25

8 FHM30030 u Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 98)

35,000497,38 17.408,30

9 FHN2V100 u Lluminària amb làmpada de 100 W tipus QSA5 de CARNDINI o
similar de color gris, d'halogenurs metàl·lics amb regulador de
flux i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols. (P - 101)

13,000381,97 4.965,61
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10 FHN3V020 u Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o
similar de color gris, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip
de doble nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 103)

30,000401,64 12.049,20

11 FHN2V150 u Lluminària amb làmpada de 150 W tipus QSA5 de CARNDINI o
similar de color gris, d'halogenurs metàl·lics amb regulador de
flux i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols. (P - 102)

25,000385,82 9.645,50

12 FHN3V040 u Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o
similar de color gris, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip
de doble nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 104)

35,000426,81 14.938,35

13 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra.
Inclou subministrament i col·locació, completament acabat,
segons plànols. (P - 89)

105,00024,90 2.614,50

14 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs,
segons plànols. (P - 75)

30,000143,79 4.313,70

15 FG00V106 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F. Quadre
d'enllumenat d'acer inoxidable fins a 63 A, model CITI-15 VDC
de la casa Arelsa o similar, amb sis sortides. Inclou escomesa
normalitzada per FECSA-ENDESA, espai a comptador
electrònic, mòdul ICP més protector contra sobretensions,
interruptor general automàtic (IGA), magnetotérmics i diferencials
rearmables RGU de 300 mA (3 intents, el primer 8', 15' i 15'),
presa de corrents i il·luminació interior, sistema d'encès compost
per rellotge Secelux, protector contra sobretensions permanents,
i conjunt de plantilla i bancada en acer inoxidable de 300 mm
d'alçada. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció
de l'enllumenat i electrode de terra (inclou pintura anti-orina).
Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de
la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària. (P -
81)

2,0006.947,62 13.895,24

16 FV010001 m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada.
Tot inclòs. (P - 139)

2.696,6601,37 3.694,42

17 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització d'estacions elevadores i
estacions de bombeig per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT
o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. (P - 95)

1,0001.912,02 1.912,02

18 FG00V107 u Tramitació i contractació escomesa elèctrica 5-20 KW. Tot inclòs.
(P - 82)

1,0004.575,00 4.575,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04.04 191.779,81

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA05

SUBCAPITOL XARXA DE BAIXA TENSIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG10040 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i
compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de
PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (4 Circuits) (P - 68)

2.696,66013,80 37.213,91

2 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs 2.696,66019,25 51.910,71
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jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs. (P - 88)

3 FG1Z0020 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament,
amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació,
CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 84)

4,0001.271,14 5.084,56

4 FG140030 u Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament
prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació,
connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat. (P - 83)

4,0001.246,03 4.984,12

5 FV010001 m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada.
Tot inclòs. (P - 139)

2.696,6601,37 3.694,42

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.05.05 102.887,72

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA05

SUBCAPITOL XARXA DE MITJA TENSIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG50130 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou
excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160
mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P -
69)

2.696,66018,59 50.130,91

2 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV
inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les
estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs. (P - 93)

2.696,66044,04 118.760,91

3 FGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat
interior, separació de cel·les del transformador i accès perimetral
de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o
acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P
- 92)

2,00014.320,15 28.640,30

4 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament
acabat. (P - 94)

5,000741,29 3.706,45

5 FGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV
tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador,
circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del
neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels
aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia
elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva
posada en funcionament.  (P - 91)

2,00027.149,16 54.298,32

6 FGG10040 u Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kVA, 25
kV de tensió al primari i 420 V de tensió al secundari, grup de
connexió Dyn11 i amb termòmetre de 2 contactes. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P
- 90)

2,00015.973,09 31.946,18

7 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment
acabada, segons plànols. (P - 74)

9,000148,83 1.339,47
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8 FV010001 m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada.
Tot inclòs. (P - 139)

2.696,6601,37 3.694,42

9 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i
baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les
normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent.
Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (P -
96)

1,00014.411,25 14.411,25

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.05.07 306.928,21

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA D'AIGUA NO POTABLE06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB20235 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot
inclòs completament acabat. (P - 80)

2.696,6607,82 21.087,88

2 FV010001 m cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada.
Tot inclòs. (P - 139)

2.696,6601,37 3.694,42

3 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

1.617,9962,74 4.433,31

4 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària
amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

1.617,9963,99 6.455,80

5 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou
la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció
d'obra (P - 22)

8,4060,94 7,90

6 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat. (P - 72)

60,00021,06 1.263,60

7 FJM30162 u Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T
i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.  (P - 106)

4,000305,07 1.220,28

8 FN120002 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una
PN de 16 bar de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil per
una PN de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i
tapa; tub de PVC D63 mm, inclou subministrament, col·locació,
muntatge, unions, p.p. de peces especials i connexió al
clavegueram. Tot inclòs completament acabat.  (P - 121)

2,000796,29 1.592,58

9 FN120115 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina,
per a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 122)

6,000249,59 1.497,54

10 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 28)

90,0000,93 83,70

11 F4500010 m3 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs. (P - 27)

9,00092,70 834,30

12 FDK2V020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,

63,000205,38 12.938,94
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marc i tapa, segons plànols de detall. A la tapa ha de constar la
inscripció NO POTABLE. Tot inclòs completamet acabat.
  (P - 76)

13 FJS1V001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm
per anar enroscada, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de
peces de connexió.Tot inclòs completament acabat. (P - 109)

63,000174,25 10.977,75

CAPÍTOLTOTAL 01.04.06 66.088,00

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA XARXES DE SERVEIS04

CAPÍTOL XARXA DE REG07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB20235 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot
inclòs completament acabat. (P - 80)

896,9007,82 7.013,76

2 FJS2000A u Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet
segos s'indica en els plànols, inclou subministrament, col·locació
amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb
morter, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 110)

82,00039,01 3.198,82

3 FJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre
estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. (P - 111)

1,000271,97 271,97

4 FJSA0041 u Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.  (P - 113)

1,00041,71 41,71

5 FJSB0006 u Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 114)

1,00094,29 94,29

6 FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 120)

1,00018,07 18,07

7 FJ650003 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i 120
mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 105)

1,000105,34 105,34

8 FN760011 u Regulador de pressió de bronze d'1 1/2'' amb sortida de 0,5 a 5
bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat. (P - 127)

1,000140,97 140,97

9 FN310050 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1
1/2'', inclou subminstrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat. (P - 125)

1,00021,92 21,92

10 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa
manomètrica, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p.
de peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 108)

1,00015,62 15,62

11 FN31V050 u Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt
muntat i provat. (P - 126)

1,000343,12 343,12

12 FJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs
completament acabat. (P - 112)

1,000285,23 285,23
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13 FG220500 m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de
les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat. (P - 85)

10,0001,69 16,90

14 FJSZ0V00 m Multicable elèctric pel control de les electrovàlvules d'2,5 mm2 de
secció unifilar (fins a 13 cables). Inclou subministrament,
col·locació i peces especials.Tot inclòs completament acabat i
provat. (P - 116)

10,0001,09 10,90

15 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària
amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

134,5353,99 536,79

16 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

134,5352,74 368,63

17 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou
la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció
d'obra (P - 22)

2,7960,94 2,63

18 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs. (P - 21)

89,69028,14 2.523,88

19 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat. (P - 72)

20,00021,06 421,20

20 FJSDV560 u Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' model vb1220 o
equivalent, amb cargol per tancar, inclou subministrament,
col·locació i muntatge amb graves al fons amb iscripció NO
POTABLE. Tot inclòs completament acabat. (P - 115)

1,00055,58 55,58

21 FDK2V430 u Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb
formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m
de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport, i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada
en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació
antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi
la direcció facultativa amb inscripció NO POTABLE, tot
completament acabat. (P - 77)

1,000461,01 461,01

22 FN120002 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una
PN de 16 bar de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil per
una PN de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i
tapa; tub de PVC D63 mm, inclou subministrament, col·locació,
muntatge, unions, p.p. de peces especials i connexió al
clavegueram. Tot inclòs completament acabat.  (P - 121)

2,000796,29 1.592,58

CAPÍTOLTOTAL 01.04.07 17.540,92

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA ZONES VERDES I ARBRAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR3P0500 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de
prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat. (P - 131)

1.976,1152,40 4.742,68

2 FR640003 u Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en
contenidor, en pa de terra protegit amb malla o enguixat, inclou
adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic
complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de
5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria
orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació. (P -

487,00025,05 12.199,35
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135)

3 FRZ20101 u Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a
l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària, enterrat 0,75 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i
2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P
- 138)

487,0008,40 4.090,80

4 FR660002 u Obertura de clot de 0,2x0,2x0,2 m i plantació d'arbust o planta
vivaç presentat en contenidor petit o test, inclou reg de plantació. 
 (P - 136)

846,0001,42 1.201,32

5 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels
següents components en les proporcions: 10 m3 d'aigua/ha,
1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha
d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i
350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus: x% genere espècie,
y% genere espècie, z% gènere espècie 'varietat', o equivalent. (P
- 137)

7.445,8490,80 5.956,68

6 FR4A6690 U Subministrament en contenidor de pistacia lentiscus (llentiscle)
en contenidor de 3 litres (P - 134)

846,0003,64 3.079,44

7 FR419680 U Subministrament washingtonia robusta (pritxardia) en
contenidor de 200 a 300 cm d'alçada, amb pa de terra de tela
metal.lica (P - 132)

150,000307,88 46.182,00

8 FR472609 U Subministrament celtis australis (lledoner) en contenidor de 25 a
30 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica (P - 133)

337,000208,94 70.412,78

9 F7B10010 m2 Geotèxtil de polipropilè de 100 g/m2 de gramatge. Inclou
subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30
cm. Tot inclòs completament acabat.  (P - 29)

603,4101,50 905,12

SUBOBRATOTAL 01.05 148.770,17

OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA MOBILIARI URBÀ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ21U020 U Paperera 60 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20
mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2
mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de
base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8
mm de diametre per al desguas, 2 eixos de gir, un tubular d'acer
galvanitzat de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix, un suport de
paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm
de diametre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i
roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435
mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodo d'acer
galvanitzat de 35 mm de diametre, 3 mm de gruix i 30 cm de
longitut col.locat empotrat a la solera de formigo amb el junt
tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer galvanitzat
de 40 mm de diametre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitut soldat a
l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el
suport de la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x
15 cm amb perforacions de 45 mm de diametre separades entre
eixos 435 mm (P - 129)

32,00086,81 2.777,92

2 FQ10U10D U Banc model bancal de fusta tropical amb blanquejador de taninus
format per mòduls de 203x51 cm sense respatller, segons detall
de plànol. totalment col·locat. (P - 128)

30,000229,95 6.898,50

3 FQZZUM90 U Aparcament de bicicleta d'acer inoxidable de 75 cm de llargaria i
75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de diametre, col.locat
ancorat amb morter i amb anella tapajunts (P - 130)

130,000161,68 21.018,40

SUBOBRATOTAL 01.06 30.694,82
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OBRA PRESSUPOST  SECTOR CAN ALEMANY01

SUBOBRA SENYALITZACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA10020 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
 (P - 43)

1.294,6900,57 737,97

2 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 44)

46,80010,37 485,32

3 FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànlos. Tot inclòs. (P - 45)

252,0006,80 1.713,60

4 FBB10110 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 47)

22,000114,32 2.515,04

5 FBB20010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 48)

32,000108,03 3.456,96

6 FBB20120 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols. (P - 49)

1,000315,38 315,38

7 FBB10020 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 46)

9,000122,68 1.104,12

8 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 50)

64,00052,21 3.341,44

SUBOBRATOTAL 01.07 13.669,83
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NIVELL 4: SUBCAPITOL Import

Subcapitol 01.04.02.01 Xarxa de pluvials 537.429,86
Subcapitol 01.04.02.02 Xarxa de residuals 83.058,81

01.04.02 Xarxa de sanejamentCapítol 620.488,67

Subcapitol 01.04.05.05 Xarxa de baixa tensió 102.887,72
Subcapitol 01.04.05.07 Xarxa de mitja tensió 306.928,21

01.04.05 Xarxa elèctricaCapítol 409.815,93

1.030.304,60

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

Capítol 01.04.01 Xarxa d'aigua potable 106.339,83
Capítol 01.04.02 Xarxa de sanejament 620.488,67
Capítol 01.04.03 Xarxa de telecomunicacions 107.641,83
Capítol 01.04.04 Xarxa d'enllumenat públic 191.779,81
Capítol 01.04.05 Xarxa elèctrica 409.815,93
Capítol 01.04.06 Xarxa d'aigua no potable 66.088,00
Capítol 01.04.07 Xarxa de reg 17.540,92

01.04 Xarxes de serveisSubobra 1.519.694,99

1.519.694,99

NIVELL 2: SUBOBRA Import

Subobra 01.01 Treballs previs 62.831,03
Subobra 01.02 Ferms i paviments 1.452.699,35
Subobra 01.03 Moviment de terres 370.746,68
Subobra 01.04 Xarxes de serveis 1.519.694,99
Subobra 01.05 Zones verdes i arbrat 148.770,17
Subobra 01.06 Mobiliari urbà 30.694,82
Subobra 01.07 Senyalització 13.669,83

01 Pressupost  sector Can AlemanyObra 3.599.106,87

3.599.106,87

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost sector Can Alemany 3.599.106,87
3.599.106,87
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

3.599.106,87PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

467.883,8913,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.599.106,87....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.599.106,87....................................................................................................................................215.946,41

2,00 % CONTROL DE QUALITAT SOBRE 3.599.106,87....................................................................................................................................71.982,14

Subtotal 4.354.919,31

21,00 % IVA SOBRE 4.354.919,31....................................................................................................................................914.533,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.269.452,37€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS )

      

Barcelona, abril de 2014

         

Carlos Chavida Garcia

L´autor del projecte


