
Pàg.:    1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU (euros)

P-1 F2211020 m2 0,51

(CINQUANTA-UN CÈCNTIMS)

P-2 F221CA20 m3 1,97

(UN EURO AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 F2225A20 m3 4,74

QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 F2261C0F m3 3,27

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-5 2DB18425 u 881,99

(VUIT-CENTS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 FFG1D385 m 31,76

(TRENA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 FD5J5258 u 50,68

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 FD5ZBJA5 u 53,81

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN
CÈNTIMS)

P-9 FFB1E425 m 9,54

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Pàg.:    2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Excavació de rasa fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega del material exavat

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM 

Pou circular de registre de D 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm
de gruix amb mitja canya per a tub de D 40 cm, paret de
maó de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de D
70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

Tub de formigó prefabircat de 400 mm de diàmete
nominal, de 10 bar de pressió nominal, unió encadellada
amb anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40
mm i 41 kg de pes, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l

QUADRE DE PREUS 

QUADRE DE PREUS 

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb mortes mixt 1:2:10, elaborat amb fomrigonera
de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I



NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU (euros)

P-10 FN12D324 u 127,17

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-11 FDKZ3159 u 43,86

P-12 FM213618 u 261,20

P-13 FDG31357 m 3,53

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 FDKZ3159 u 17,99

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 GHN85541 u 7,11

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-16 FHTPE010 u 211,67

P-17 GHM11L22 u 254,49

Pàg.:    3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU (euros)

Bastiment i tapa a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida
de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

Canalització amb tub de PVC corrugat de D 80 mm i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-
20/P/20/I

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x20 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de fosa dúctil, tipus
2 i muntada en pericó de canalització soterrada 

QUADRE DE PREUS 

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS)

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT
CÈNTIMS)

(DOS-CENTS ONCE EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS)

Llumenera model DQR-500-AP, portaglobus d'alumini
injectat i pintat en color gris clar per terminal D60 x 70
mm, globus esfèric de 500 mm de diàmetre composat
per semiesfera inferior de vidre amb prismes interiors i
superior de xapa d'alumini pintada de color blanc. Grau
de protecció IP-55 amb equip incorporat per a l'ampara
de sodi ap 100 W montat en placa extraíble de
polipropilè reforçat. Inclou làmpada de VSAP 100 W

Programador electrònic d'encesa i apagat. Col·locat.
Compensar l'energia reactiva. Segons planificació feta
segons el consell comarcal 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau
de formigó 
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARNTA-NOU CÈNTIMS)



P-19 FG380B07 m 2,41

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 FDG3437 m 6,40

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-21 FDG32357 m 3,85

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 FDG32300 ml 9,00

(NOU EUROS )

P-23 FDGA0100 m 24,00

(VINT-I-QUATRE EUROS)

P-24 FG393E07 ml 49,17

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-25 FG393E08 ml 10,10

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-26 F9365H51 m3 46,15

P-27 F9655999 m 24,86

Pàg.:    4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU (euros)

P-28 G9E1F10B m2 14,01

Vorada recta de peces de formigó per a vorada de
22x30 cm, col·locada sobre base de formigó H-175 de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Paviment de panot per a vorera de color gris de

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D 110
mm i dos de 63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I 

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D 110
mm i dos de 63 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I 

QUADRE DE PREUS 

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS)

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

Canalització de gas natural. Inclou excavació de la rasa,
transport de terres a l'abocador, estesa del tub i
connexions, terraplenat i piconatge de rasa

Subministre i col·locació de conductor de mitja tensió en
tubular de rv 3 x 240 al 18-30 kv inclòs part proporcional
de connexions. inclou la col·locació dels tubulars de
160, formigonat, cinta senyalització i elements de
protecció

Subministre i col·locació de cable per a baixa tensió 3 x
240 + 1 x 150 al inclòs part proporcional de connexions 

Base de formigó HP-40/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual,
amb acaba reglejat

Conductor de coure unipolar de secció 1x35 mm2

muntat en malla de connexió a terra

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D 110
mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-
20/P/20/I



(CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIM)

P-29 F931201F m3 19,22

(DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-30 F9365G11 m3 46,16

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-31 FR2G3A81 u 4,70

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-32 FR631111 u 5,46

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 FR630002 u 15,74

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 FQ213112 u 72,52

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS)

20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment pòrtland blanc

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, tipus
VIDAXXIPA679 de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb
base perforada i suports de 50x20x1.5 mm, ancorada
amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm 

Base de formigó HP-40/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat 

Excavació de clot de plantació de dimensions
0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària
de treball i escampada de les terres sobrants
mecànicament al costat del forat de plantació, en un
pendent inferior al 25 % 

Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a 16 cm de
circumferència en contenidor, amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 25 % 

Instal·lació de reg per degoteig amb tub de polietilè de
16 a 20 mm de diàmetre i 6 atm de pressió, col·locat
enterrat autocompensat a tots els arbres amb anella
perimetral a cada arbre. Inclou obertura de rases als
esocssells,la instal·lació, el material, els automatismes, i
la regulació inicial del sistema. Instal·lació 

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM 



Carrer Ciutadilla Pàg.:    1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 137.312,71

6,00 % Benefici industrial SOBRE 137.835,16 8.238,76

13,00 % Despesses generals SOBRE 137.835,16 17.850,65

Subtotal 163.402,12

16,00 % IVA SOBRE 164.023,84 26.144,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE Euros 189.546,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

(CENT VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS)



PRESSUPOST Pàg.:    1

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 1 MOVIMENTS DE TERRES

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMEN
T

IMPORT 
(euros)

1 F2211020 m2 0,51 1477,350 753,45

2 F221CA20 m3 1,97 738,675 1455,19

3 F2261C0F m3 4,74 1050,560 4979,65

4 F2225A20 m3 3,27 369,337 1207,73

TOTAL CAPITOL 01.01 MOVIMENTS DE TERRES 8396,02

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 2 CLAVEGUERAM

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 2DB18425 u 882 3,000 2645,97

2 FFG1D385 m 31,76 207,250 6582,26

3 FD5J5258 u 50,68 6,000 304,08

53,81 6,000 322,86
4 FD5ZBJA5 u

TOTAL CAPITOL 01.02 CLAVEGUERAM 9855,17

PRESSUPOST Pàg.:    2

Pou circular de registre de D 110 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15
cm de gruix amb mitja canya per a tub de D 40 cm,
paret de maó de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de
fosa grisa de D 70 cm i graons de ferro colat nodular 

Tub de formigó prefabircat de 400 mm de diàmete
nominal, de 10 bar de pressió nominal, unió
encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb mortes mixt 1:2:10, elaborat
amb fomrigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat, en tongades de fins a 25
cm, amb una compacteció del 95% del PM

Excavació de rasa fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics



Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 3 AIGUA POTABLE

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 FFB1A255 m 9,54 382,970 3653,53

2 FN83A4E4 u 127,2 12,000 1526,04

3 FDKZ3159 u 43,86 5,000 219,30

4 FM213618 u 261,2 2,000 522,40

TOTAL CAPITOL 01.03 AIGUA POTABLE 5921,27

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 4 ENLLUMENAT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 FDG31357 m 3,53 346,730 1223,96

2 FDKZ3159 u 17,99 13,000 233,87

3 FHTPE010 u 7,11 13,000  92,43

4 GHM11L22 u 211,7 13,000  2751,71

5 FHN32G81 u 254,5 13,000 3308,37

6 FG380B07 m 2,41 346,730 835,62

TOTAL CAPITOL 01.04 ENLLUMENAT 8445,96
PRESSUPOST Pàg.:    3

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA

Programador electrònic d'encesa i apagat. Col·locat.
Compensar l'energia reactiva. Segons planificació
feta segons el consell comarcal 

Bastiment i tapa a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Vàlvula de retnció de disc manual entre brides, de 60
mm dediàmete nominal, de 16 bar de PN, de fosa
tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

Canalització amb tub de PVC corrugat de D 80 mm i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-
20/P/20/I

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x20 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Lluminera asimètrica per vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb l'ampada de vapor de sodi a pressió de
250 W, de tipus 2, tancada amb allotjament per a
equip i acoblada al suport

Conductor de coure unipolar de secció 1x35 mm2

muntat en malla de connexió a terra

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau
de formigó 

Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90, connectat a pressió,
amb gura de dificultat mitjà i col·locat al fons de la 



CAPITOL 5 TELEFONIA

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 FDG3437 m 262,6 6,400 1680,90

2 FDG32357 m 262,6 3,850 1011,16

3 FDG32300 m 262,6 9,000 2363,76

TOTAL CAPITOL 01.05 TELEFONIA 5055,82

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 6 GAS NATURAL

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 FG393E07 m 292,6 24,000 7023,36

TOTAL CAPITOL 01.06 GAS NATURAL 7023,36

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 7 BAIXA TENSIÓ

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 FG112592 u 282,7 49,170 13898,39

2 FG332306 m 282,7 10,100 2854,87

TOTAL CAPITOL 01.07 BAIXA TENSIÓ 16753,26

PRESSUPOST Pàg.:    4

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 8 PAVIMENTS, BASES I SUBBASES

Conductor de coure de designació UNEH055VV-F,
bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col·locat en tub

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D 110
mm i dos de 63 mm i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HP-40

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D
110 mm i dos de 63 mm i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HP-40

Canalització de gas natural. Inclou excavació de la
rasa, transport de terres a l'abocador, estesa del tub i
connexions, terraplenat i piconatge de rasa

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics de 160 A, segons esquema unesa
número 7 i muntada superficialment

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D
110 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HP-40



NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 F9365H51 m3 46,15 919,240 42422,93

2 F9655999 m 24,86 188,000 4673,68

3 G9E1F10B m2 14,01 373,310 5230,07

4 G9E1F10B m2 19,22 443,205 8518,40

5 F9365G11 m3 46,16 295,470 13638,90

TOTAL CAPITOL 01.09 PAVIMENTS 74483,97

PRESSUPOST Pàg.:    5

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 9 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM 

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acaba reglejat

Vorada recta de peces de formigó per a vorada de
22x30 cm, col·locada sobre base de formigó HM-
20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l

Paviment de panot per a vorera de color gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment pòrtland blanc
compost 

Base de formigó HM-40/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat 



1 FR2G3A81 u 4,7 42,000 197,40

2 FR631111 u 5,46 42,000 229,32

3 FR630002 u 15,74 42,000 661,08

4 FQ213112 u 72,52 4,000 290,08

TOTALCAPITOL 01.09 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 1377,88

Excavació de clot de plantació de dimensions
0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39
cm d'amplària de treball i escampada de les terres
sobrants mecànicament al costat del forat de
plantació, en un pendent inferior al 25 % 

Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a 16 cm de
circumferència en contenidor, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % 

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, tipus
VIDAXXIPA679 de planxa pintada d'1 mm de gruix,
amb base perforada i suports de 50x20x1.5 mm,
ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm 

Instal·lació de reg per degoteig amb tub de polietilè
de 16 a 20 mm de diàmetre i 6 atm de pressió,
col·locat enterrat autocompensat a tots els arbres
amb anella perimetral a cada arbre. Inclou obertura
de rases als esocssells,la instal·lació, el material, els
automatismes, i la regulació inicial del sistema.
Instal·lació d'automatismes amb sistema UNIK ( una
estació ) 



AMIDAMENTS Pàg.:    1

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 1 MOVIMENTS DE TERRES

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

AMIDAMNET DIRECTE 1477,350

2 F221CA20 m3

AMIDAMNET DIRECTE 738,675

3 F2225A20 m3

AMIDAMNET DIRECTE 1050,560

4 F2261C0F m3

AMIDAMNET DIRECTE 369,337

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 2 CLAVEGUERAM

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 2DB18425 u

AMIDAMNET DIRECTE 3,000

2 FFG1D385 m

AMIDAMNET DIRECTE 207,250

3 FD5J5258 u

AMIDAMNET DIRECTE 6,000

4 FD5ZBJA5 u

AMIDAMNET DIRECTE 6,000

AMIDAMENTS Pàg.:    2

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb mortes mixt 1:2:10, elaborat amb
fomrigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Pou circular de registre de D 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de D 40 cm, 
paret de maó de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de D 70 cm i graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm

Tub de formigó prefabircat de 400 mm de diàmete nominal, de 10 bar de
pressió nominal, unió encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l

Excavació de rasa fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega del material exavat

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM 



Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 3 AIGUA POTABLE

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FFB1E425 m

AMIDAMNET DIRECTE 382,970

2 FN12D324 u

AMIDAMNET DIRECTE 12,000

3 FDKZ3159 u

AMIDAMNET DIRECTE 5,000

4 FM213618 u

AMIDAMNET DIRECTE 2,000

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 4 ENLLUMENAT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FDG31357 m

AMIDAMNET DIRECTE 346,730

2 FDKZ3159 u

AMIDAMNET DIRECTE 13,000

3 FHTPE010 u

AMIDAMNET DIRECTE 13,000

4 GHM11L22 u

AMIDAMNET DIRECTE 13,000
AMIDAMENTS Pàg.:    3

5 GHN85541 u Llumenera model DQR-500-AP, portaglobus d'alumini injectat i pintat en color

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x20 mm i de
25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Programador electrònic d'encesa i apagat. Col·locat. Compensar l'energia
reactiva. Segons planificació feta segons el consell comarcal 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó 

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10

bar de PN, de fosa dúctil, tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada 

Bastiment i tapa a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

Canalització amb tub de PVC corrugat de D 80 mm i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I



AMIDAMNET DIRECTE 13,000

6 FG380B07 m

AMIDAMNET DIRECTE 346,730

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 5 TELEFONIA

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FDG3437 m

AMIDAMNET DIRECTE 262,640

2 FDG32357 m

AMIDAMNET DIRECTE 262,640

3 FDG32300 m

AMIDAMNET DIRECTE 262,640

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 6 GAS NATURAL

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FDGA0100 m

AMIDAMNET DIRECTE 292,640

AMIDAMENTS Pàg.:    4

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 7 BAIXA TENSIÓ

Canalització de gas natural. Inclou excavació de la rasa, transport de terres a
l'abocador, estesa del tub i connexions, terraplenat i piconatge de rasa

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D 110 mm i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HP-40

gris clar per terminal D60 x 70 mm, globus esfèric de 500 mm de diàmetre
composat per semiesfera inferior de vidre amb prismes interiors i superior de
xapa d'alumini pintada de color blanc. Grau de protecció IP-55 amb equip
incorporat per a l'ampara de sodi ap 100 W montat en placa extraíble de
polipropilè reforçat. Inclou làmpada de VSAP 100 W

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D 110 mm i dos de 63 mm i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HP-40

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D 110 mm i dos de 63 mm i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó Hp-40

Conductor de coure unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió
a terra



NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FG393E07 ml

AMIDAMNET DIRECTE 282,660

2 FG393E08 ml

AMIDAMNET DIRECTE 282,660

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 8 PAVIMENTS, BASES I SUBBASES

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F9365H51 m3

AMIDAMNET DIRECTE 919,240

2 F9655999 m

AMIDAMNET DIRECTE 188,000

3 G9E1F10B m2

AMIDAMNET DIRECTE 373,310

4 F931201F m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 

AMIDAMNET DIRECTE 443,205

5 F9365G11 m3

AMIDAMNET DIRECTE 295,470

AMIDAMENTS Pàg.:    5

Obra 1 PRESSUPOST C/ CIUTADILLA
CAPITOL 9 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Base de formigó HM-40/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat 

Subministre i col·locació de conductor de mitja tensió en tubular de rv 3 x 240 al
18-30 kv inclòs part proporcional de connexions. inclou la col·locació dels
tubulars de 160, formigonat, cinta senyalització i elements de protecció

Subministre i col·locació de cable per a baixa tensió 3 x 240 + 1 x 150 al inclòs
part proporcional de connexions 

Base de formigó HM-40/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acaba reglejat

Vorada recta de peces de formigó per a vorada de 22x30 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment pòrtland blanc compost 



1 FR2G3A81 u

AMIDAMNET DIRECTE 42,000

2 FR631111 u

AMIDAMNET DIRECTE 42,000

3 FR630002 u

AMIDAMNET DIRECTE 42,000

4 FQ213112 u

AMIDAMNET DIRECTE 4,000

Instal·lació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 16 a 20 mm de diàmetre
i 6 atm de pressió, col·locat enterrat autocompensat a tots els arbres amb
anella perimetral a cada arbre. Inclou obertura de rases als esocssells,la
instal·lació, el material, els automatismes, i la regulació inicial del sistema.
Instal·lació d'automatismes amb sistema UNIK ( una estació ) 

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, tipus VIDAXXIPA679 de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1.5 mm,
ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm 

Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39
cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al
costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 % 

Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a 16 cm de circumferència en contenidor,
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 



RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:    1

Import (euros)
CAPITOL 01.01 MOVIMENTS DE TERRES 8.396,02
CAPITOL 01.02 CLAVEGUERAM 9.855,17
CAPITOL 01.03 AIGUA POTABLE 5.921,27
CAPITOL 01.04 ENLLUMENAT 8.445,96
CAPITOL 01.05 TELEFONIA 5.055,82
CAPITOL 01.06 GAS NATURAL 7.023,36
CAPITOL 01.07 BAIXA TENSIÓ 16.753,26
CAPITOL 01.08 PAVIMENTS, BASES I SUBBASES 74.483,97
CAPITOL 01.09 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 1.377,88

TOTAL 137.312,71

Import (euros)

Obra Pressupost C/Ciutadilla 137.312,17

137.312,17
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