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OBRA  01 PRESSUPOST   
CAPITOL  01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL  01 ENDERROCS  I  MOVIMENT  DE  TERRES 

NUM. CODI UA  DESCRIPCIÓ  

     
1 E01001 M2  Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol 

abocament. Tot inclòs. 

distància i taxes 

 

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

1 EIX T Longitud (m) Amplada (m)     

2 Eix 1 tram A  125,000 42,000 5.250,000 C#*D#*E#*F# 

3 Eix 1 tram B  425,000 34,000 14.450,000 C#*D#*E#*F# 

4 ROTONDA T Longitud (m) Amplada (m)   
5   164,000 21,000 3.444,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

2 E01002 M3 

 
 

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

 

1 EIX T Volum (m
3
)      

2   7.614,003  7.614,003 C#*D#*E#*F# 

3 ROTONDA T Volum (m
3
)    

4   1.066,660  1.066,660 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

3 E01003 M3 

 
 

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

1 CONSTRUCCIO  DE VIALS T VOLUM (m³)      

2 EIX   3.376,209   3.376,209 C#*D#*E#*F# 

3 ROTONDA  4.751,197   4.751,197 C#*D#*E#*F# 

 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

4 E01026 M2 

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

 

CONSTRUCCIÓ DE VIALS        
 

1 EIX T Longitud (m) Amplada (m)     

2 Eix 1 tram A  125,000 42,000 5.250,000 C#*D#*E#*F# 

3 Eix 1 tram B  425,000 34,000 14.450,000 C#*D#*E#*F# 

4 ROTONDA T Longitud (m) Amplada (m)   
5   164,000 21,000 3.444,000 C#*D#*E#*F# 

 

 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

5 E01009 M3 

Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o exterior a qualsevol distància, 
inclosa l'estesa , la compactació si s'escau i taxes abocament. Tot inclòs.. 

23.144,000 

Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de 

terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra. 

8.680,663 

Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs, completament acabat. 

8.127,406 

Terraplè sòls tolerables per a nucli amb terres procedents de les excavacions o de prèstecs interiors al polígon. Inclosa la 
seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat. 

23.144,000 
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 

1 SÒLS TOLERABLES T VOLUM (m³)      
2 

EIX   4.281,294   4.281,294 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

 

6 E01013 M3 

 
 

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

1  T VOLUM (m³)      

2 EIX   3.334,624 3.334,624 C#*D#*E#*F# 

3 ROTONDA  866,555 866,555 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

7 E01019 M3 

 
 
 

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

 

1  T Longitud (m) Amplada (m) alçada(m)    

2 Murs dins del nostre ambit  372,155 1,000 1,500 558,232 C#*D#*E#*F# 

3   38,854 1,000 1,500 58,281 C#*D#*E#*F# 

4  T Longitud (m) Amplada (m) alçada(m)   
5 Demolició de gual en futura totonda  5,000 5,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

8 E01025 Ml 

 
 

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

1 

 
2 

 
 

Desmuntatge de barrera biona 
en rotonda 

T Longitud 

40,000 

    
 

40,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

9 G21DU050 m 

 
 

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

1  T Longitud      

2 Canonada de la Canaleta  215,000 215,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

10 G21B3012 m2 

 
 

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

 

1 
 

2 

 
 

Demolició  senyals d'orientació C-14 

T Unitats 

3,000 

    
 

3,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la seva excavació, càrrega 
,transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament acabat. 

Desmontatge de tanques metàl.liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, 

transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància dels materials i taxes abocament.Tot inclòs completament acabat. 

Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i recobriment de 
formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de 

suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 

40,000 

215,000 

3,000 

4.281,294 

4.201,179 

Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, 

condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol 

distància , estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs. 

666,514 
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11 G21B3002 u 

 
 

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

1 

 
2 

 
 

Adequació de la senyalització a la 

rotonda 

T unitats 

4,000 

    
 

4,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

12 E01024 Ml 
 

 

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

1 

 
2 

 
 

Construcció de la nova rotonda 

T Longitud 

82,000 

    
 

82,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

13 E01055 M2 

 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

Construcció de la nova rotonda 

T Longitud 

82,000 

Amplada 

10,000 

   
 

820,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

14 E01023 M2 

 
 

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

1  T Longitud (m) Amplada (m)     

2 Fresat a la rotonda existent  20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F# 

3 Fresats de transicions a la nova rotonda  20,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 

15 E08094 Ut 

 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

En l'actual rotonda 

T unitats 

2,000 

    
 

2,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 
 

AMIDAMENT DIRECTE 

 

 

 

AMIDAMENT DIRECTE 

 

17 E153017 UT Transplantament d'arbre existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1m de terra, amb màquina transplantadora i 
seguint les indicacions de la ntj 08e, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació i 
reg de plantació.tot completament acabat. 

16 E01044 Ut Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la carrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol  distància, 
estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs completament acabat. 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i 

demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 

Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. 

4,000 

Enderrocament de paviments asfalticde qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, transport a l'abocador 

autoritzat a qualsevol distància , estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs 

Fresats de paviments afàltics amb mitjans mecànics càrrega , transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i 

estesa i taxes abocament. Tot inclòs. 

820,000 

128,000 

Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del punt de llum, nou 

fonamentació, connexions a lìnia existent. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. 

2,000 

6,000 

2,000 

82,000 



Euro 

 
Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 
 

 

AMIDAMENTS                                                  Data: 15/09/15                                         Pag.:    4       

 
  

 

18 E01006 M3 

 
 
 

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

1 Excavació Col·lectors de Fecals T volum (m3)      

2   2.007,264  2.007,264 C#*D#*E#*F# 

3 Excavació Col·lector de Pluvials T volum (m3)    
4   1.914,627  1.914,627 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

19 E01007 M3 

 
 

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

1  T LONGITUD (M) AMPLADA (m) FONDARIA (m)    

2 CONDUCCIO D 125mm T      
3 EIX  627,000 0,750 1,150 540,788 C#*D#*E#*F# 

4 ROTONDA  344,000 0,750 1,150 296,700 C#*D#*E#*F# 

5 CONDUCCIO D 160mm T       
6 EIX  685,000 0,750 1,150 590,812 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 
 

20 E01014 M3 

 
 

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

1 Replè Col·lectors de Fecals T volum (m3)      

2   2.007,264  2.007,264 C#*D#*E#*F# 

3 Replè Col·lector de Pluvials T volum (m3)    
4   1.914,627  1.914,627 C#*D#*E#*F# 

 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

21 E01015 M3 

 
 

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

1 REPLE PER A LA XARXA T LONGITUD (M) AMPLADA (m) FONDARIA (m)    
 D'ABASTAMENT       

2 CONDUCCIO  D125mm T      
3 EIX  627,000 0,750 1,150 540,788 C#*D#*E#*F# 

4 CONDUCCIO  D160mm T       
5 EIX  685,000 0,750 1,150 590,813 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 
 

Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària, inclòs entibacions, amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol 

tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes 
abocament. Tot inclòs. 

Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents 

d'excavació o de prèstec. Tot inclòs. 

Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents 

d'excavació o de prèstec. Tot inclòs. 

3.921,891 

Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny 

(inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. 

1.428,301 

3.921,891 

1.131,601 
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OBRA  01 PRESSUPOST   
CAPITOL  01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL  02 PAVIMENTACIO 

1 E02006 M3 

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

 

1  T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)    

2 EIX  T      
3   663,636 1,000 0,150 99,545 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

2 E02009 Tm 

 
 

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

 

1 Segons  amidaments auxiliars T VOLUM (m³) P,E,     

2 EIX   986,060 2,300 2.267,937 C#*D#*E#*F# 

3 ROTONDA  121,014 2,300 278,332 C#*D#*E#*F# 

4 Regularització de la rotonda i enllaços  120,000 2,300 276,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

3 E02007 Tm 

 
 

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

 

1 Segons  amidaments auxiliars T VOLUM (m³) P,E,     

2 EIX   986,060 2,300 2.267,937 C#*D#*E#*F# 

3 ROTONDA  302,534 2,300 695,828 C#*D#*E#*F# 

4 Regularització de la rotonda i enllaços  120,000 2,300 276,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 

4 E02003 M3 

 
 

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

1 Segons  amidaments auxiliars T VOLUM (m³)      

2 EIX   7.606,053  7.606,053 C#*D#*E#*F# 

3 ROTONDA  866,555  866,555 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

5 E02001 M3 

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

 

1 
 

2 

 
 

Saneigs 

T Volum 

500,000 

    
 

500,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

Sauló compactat en formació de paviment, inclòs subministrament, estesa i compactació al 95% PM. Tot inclòs. 

Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granitic, inclou subministrament, col.locació, regs de betun asfaltic, estesa i 

compactació. Tot inclòs completament  acabat. 

Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granitic, inclou subministrament, col.locació, regs de betun asfaltic, estesa i 
compactació. Tot inclòs completament  acabat. 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

99,545 

2.822,269 

Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base. 

Tot inclòs. 

Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada. 

8.472,608 

500,000 

3.239,766 
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6 E02017 M2 

 
 
 

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

 

1 
 

2 

 
 

EIX 

T Àrea 

5.407,387 

    
 

5.407,387 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

7 E02028 Ml 

 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

EIX 

T Longitud (m) 

1.246,320 

    
 

1.246,320 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 
 
TOTAL AMIDAMENT 

 

8 E02033 Ml 

 
 

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

1  T Longitud      

2 rotonda  113,000  113,000 C#*D#*E#*F# 

3 Illots en rotonda  10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

9 E02044 Ml 

 
 

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

 

1  T Longitud (m)      

2 EIX  T    
3   885,822 885,822 C#*D#*E#*F# 

4 ROTONDA T    
5   121,000 121,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

10 E02034 Ml 

 
 

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

1 
Escocell 

T Longitud      

2 EIX  662,639  662,639 C#*D#*E#*F# 

 

3 
Carril bici 

T Longitud      

4 EIX  1.933,524  1.933,524 C#*D#*E#*F# 

Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 15 cm, inclou p.p. de junts de dilatació i contracció, malla electrosoldada 

de 150x150x6 mm, formació d'escossells, encofrats i matavius, etc. Acabat arremolinat amb helicòpter, reglejat o 
respejat. Tot inclòs segons plànols. 

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 amb rigola de 30x30x8 amb base de 

formigó HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. 

5.407,387 

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 remontable amb rigola de 30x30x8 amb 

base de formigó HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. 

Subministrament i col.locació de rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. 

Tot inclòs. 

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 amb base de formigó HM-20, inclou i p.p. 
de peces especials,segons plànols de detall. Tot inclòs. 

153,000 

1.006,822 

1.246,320 
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TOTAL AMIDAMENT 

 

11 E02020 M2 

 
 

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

 

1 
 

2 

 
 

En rotonda 

T Superficie (m2) 

107,000 

    
 

107,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 
 

 
 

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

1  T Ut      

2 EIX - 1 T    
3   16,000 16,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

13 EX2052 Ut 

 
 

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

1  T Ut      

2 Creuaments carrers T    
3   12,000 12,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 
 

Subministrament i col.locació de gual de vianants, 4.20x1.17 m, inclou peces especials prefabricades segons plànols de 

detall. Tot inclòs completament acabat. 

12 E02052 Ut 

Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 de gruix aprox. amb llit de sorra de 

0,03-0,05 m, i reblè de junts amb sorra fina o morter de ciment. Tot inclòs. 

2.596,167 

107,000 

Subministrament i col.locació de gual de vianants, 7.00x1.17 m, inclou peces especials prefabricades segons plànols de 

detall. Tot inclòs completament acabat. 

16,000 

12,000 
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OBRA 

  
01 

 
PRESSUPOST  

CAPITOL  01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL  03 CLAVEGUERAM.  RESIDUALS 

NUM. CODI UA  DESCRIPCIÓ 

    
1 E04124 Ml  Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 400 mm (D. interior 343 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 

   13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb 

   sorra. Tot inclòs completament acabat. 

 

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

1  T Longitud (m)      

2 Col·lector  528,570 528,570 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

2 E04072 Ut 

 
 
 

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

1  T Quantitat (ut)      

2 Col·lector   8,000 8,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

3 E04075 Ut 

 
 
 

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

1  T Quantitat (ut)      

2 Col·lector  5,000 5,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

4 E04088 Ut 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T Quantitat (ut)      

2 EIX  25,000 25,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

5 E04151 Ut 

 
 

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

 

1  T QUANTITAT(Ut)      

2 EIX - 1  25,000 11,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

6 E04130 Ml 

 
 
 

528,570 

Pou de registre circular tipus ´´D´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta 
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de 

seguretat, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. 

Pou de registre circular tipus ´´F´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta 

unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de 

seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat. 

Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra 0,50 m). Tot inclòs. 

8,000 

5,000 

Construcció d'arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, 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 

foneria. Tot inclòs completament acabat. 

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 250 mm (D. interior 216 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 

13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb 

sorra. Tot inclòs completament acabat. 

25,000 

25,000 
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 

1  T QUANTITAT(Ut) Longitud     

2 EIX - 1  25,000 15,000 375,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

  
375,000 
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OBRA 

  
01 

 
PRESSUPOST  

CAPITOL  01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL  04 CLAVEGUERAM.  PL U VI AL S  

 

1 E04042 Ml 

 
 
 

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

 

1  T Unitats Longitud mitjana     
    (m)   

2 Nombre de parcel·les  25,000 15,000 375,000 C#*D#*E#*F# 

3 Embornals  33,000 15,000 495,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

2 E04090 Ut 

 
 

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

1 

 
2 

 
 

Nombre Total 

T Unitats 

33,000 

    
 

33,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

3 E04148 Ml 

 
 
 

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

1  T Unitats Longitud (m)     

2 Nombre Total embornals  33,000 15,000 375,000 C#*D#*E#*F# 

3  T Unitats Longitud (m)   
4 Escomeses  domiciliaries  25,000 15,000 495,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

4 E04124 Ml 

 
 
 

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

1  T Longitud (m)      

2 Col·lector  557,421 557,421 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 
 
 

 
 

5 E04088 Ut 

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

Subministrament i col.locació de tub de PVC rígit, tipus doble capa, norma UNE-53332 DN 250 mm (Interior 237,6 mm) 
amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials. Tot inclòs 

completament acabat. 

Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou marc massisat amb formigó HM-20 i 

reixa. Tot inclòs completament acabat. 

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D. interior 271 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb 

formigó HM 20. Tot inclòs completament acabat. 

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 400 mm (D. interior 343 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb 

sorra. Tot inclòs completament acabat. 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

870,000 

33,000 

870,000 

557,421 

Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra 0,50 m). Tot inclòs. 
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1 

 
2 

 
 

Escomeses  Domiciliaries 

T Unitats 

25,000 

    
 

25,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

6 ECX001 Ut 

 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

Nombre de parcel·les 

T Unitats 

25,000 

    
 

25,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

7 E04072 Ut 

 
 
 

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

1  T Unitats      

2 Col·lector   8,000 8,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

 

8 E04075 Ut 

 
 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

Escomeses  Domiciliaries 

T Unitats 

5,000 

    
 

5,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 
 

9 E01031 M2 

 
 

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

1 

 
2 

 
 

col—locació en el dren de la rotonda 

T Superficie 

170,000 

    
 

170,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

10 E04X49 Ml 

 
 

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

1 

 
2 

 
 

col—locació en el dren de la rotonda 

T Longitud 

104,000 

    
 

104,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

 
 

TOTAL AMIDAMENT 
  

Subminstre i col·locació d'arqueta de registre de 38x378 amb inscripció pluvials o residuals, i connexió a l'escomesa de la 

parcel·la, i p.p de peces especials. Tot inclós 

25,000 

Pou de registre circular tipus ´´D´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta 
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de 

seguretat, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. 

Pou de registre circular tipus ´´F´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta 

unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de 
seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat. 

8,000 

Subministrament i col.locació de geotèxtil de fil continu 100% poliester tipus 11/270 gr/m2 amb un cavalcament minim de 

30 cm. Tot inclòs, completament acabat. 

Tub de drenatge D110mm de PE amb assentament de formigó HM-20 o material impermeable, segons plànols, inclòs 
subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot inclòs completament acabat. 

170,000 

104,000 

25,000 

5,000 



Euro 

 
Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 
 

 

AMIDAMENTS                                                  Data: 15/09/15                                         Pag.:    12       

 
  

 

OBRA 01 PRESSUPOST 

CAPITOL 01 URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 05 ABASTAMENT D’AIGUA 

3 E05024 Ml 

 
 

1 E05024 Ml 

 
 

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

1  T LONGITUD (m)      

2 EIX  T    
3   1.097,866 1.097,866 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

 

2 E05119 Ut 

 
 
 

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

1 

 
2 

 T QUANTITAT(Ut) 

9,000 

    
 

9,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

3 E05127 Ml 

 
 
 

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

1  T LONGITUD (m)      

2 EIX  T    
3   110,000 110,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 
 

4 E05156 Ut 

 
 

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

 

1  T QUANTITAT(Ut)      

2 EIX  T    
3 VORERA  22,000 22,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

 
5 E05122 Ut 

 
 
 

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

1  T QUANTITAT(Ut)      

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta densitat D125 mm,gruix 11.4mm, assentada i recoberta de 

sorra. Apte per a 16 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. 

1.097,865 

Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb 

arqueta. Tot inclòs completament acabat. 

Protecció per a conducció sota vial per a tubs de PVC i polietileno, inclusiu senyalització del creuament, segons plànols de 
detall, tot inclòs completamet acabat. 

9,000 

Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, per tub de polietilè, per 

una P.N. 16 Atm de D125mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs completament 
acabat. 

Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb arqueta i senyalització vertical. Tot inclòs 
completament acabat. 

22,000 

110,000 
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2 EIX  T    
3   3,000 3,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

  
3,000 
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OBRA 01 PRESSUPOST 

CAPITOL 01 URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 06 ELECTRICITAT. MITJA TENSIO 
 

1 E06035 Ml 

 
 

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

1  T Longitud (m)      

2 ET1-ET2  1035,800  1035,800 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

 

2 E06002 Ml 

 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

1 circuit 

T Longitud (m) 

970,000 

    
 

970,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

3 E06050 Ml 

 
 
 

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

1  T Longitud (m)      

2  67,000 67,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
  

Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs jocs d'empalmadors i 
terminals connexió a ce.les estacions transformadores. 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

1.035,800 

Conducció per a mitja tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de 

PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) 

Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè 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) 

970,000 

67,000 
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OBRA 01 PRESSUPOST 

CAPITOL 01 URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 07 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIO 

1 E06033 Ml 

 
 
 

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

 

1  T Longitud (m)      

2 EIX  T    
3 1 cable  986,605 986,605 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

 

2 E06045 Ml 

 
 

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

 

1  T Longitud (m)      

2 EIX  T    
3 3 cable  73,000 73,000 C#*D#*E#*F# 

 
           TOTAL AMIDAMENT 

3 E06034 Ml 

 
 
 

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

1  T Longitud (m) Unitats     

2 EIX  T     
3 1 cable  38,000 1,000 38,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

4 E06049 Ml 

 
 
 

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

 

1  T Longitud (m) Unitats     

2 EIX  T     
3 1 cable  17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

5 E06062 Ml 

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

 

1  T Longitud (m) Nombre cables     

2 EIX - 1 T     
3 1 cable  986,605 1,000 986,605 C#*D#*E#*F# 

 

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

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

Conducció per a baixa tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de 

PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (3 Circuits) 

986,605 

Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè 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) 

Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè 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. (3 

circuits) 

Subministre i col.locació conductor de baixa tensió 3x240+150 mm2 AL, inclòs jocs d'empalmadors. 

73,000 

38,000 

17,000 
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TOTAL AMIDAMENT 
  

986,605 
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OBRA 01 PRESSUPOST 

CAPITOL 01 URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 08 ENLLUMENAT PÚBLIC 

1 E08087 Ml 

 
 

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

1  T LONGITUD (m)      

2 Línia   1.194,483 1.194,483 C#*D#*E#*F# 

 
 

TOTAL AMIDAMENT 

 

2 E08088 Ml 

 
 

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

1  T Longitud (m)      

2 Eix  98,000 98,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

3 E08081 Ml 

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

 

1  T LONGITUD (m)      

2 Línia  1.194,483  1.194,483 C#*D#*E#*F# 

3  T LONGITUD (m) Unitats   
4 Afegir per cables dins de la llumenera  3,000 34,000 102,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

4 E08086 Ml 

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

 

1  T LONGITUD (m)      

2 Línia 1  1.194,483  1.194,483 C#*D#*E#*F# 

3 Punts de llum T LONGITUD (m) unitats   
4   3,000 34,000 102,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 
 

5 E08095 Ut 

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

 

1  T QUANTITAT(Ut)      

2 Línia 1  18,000 18,000 C#*D#*E#*F# 

 

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i 

replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols. 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tubs de polietilè AD i replé compactat 

de rases, completament acabat, segons plànols. 

Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6 mm2. 

1.194,483 

98,000 

1.296,483 

Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 mm2. per a circuit de terra. 

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

1.296,483 
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TOTAL AMIDAMENT 

 

6 E08059 Ut 

 
 

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

1  T QUANTITAT(Ut)      

2 Línia 2  8,000 8,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

7 E08057 Ut 

 
 

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

1  T QUANTITAT(Ut)      

2 Línia 1  26,000 26,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 
 

8 E08006 Ut 

 
 
 

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

1  T QUANTITAT(Ut)      

2 Línia 1  26,000 26,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

9 E08008 Ut 

 
 
 

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

1  T QUANTITAT(Ut)      

2 Línia 2  8,000 8,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 

 

 

AMIDAMENT DIRECTE 

 

11 E08090 Ut 

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

 

1 

 
2 

 
 

Un per quadre 

T Unitats 

2,000 

    
 

2,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 
 

 
 

10 E08098 Ut Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F.Previst per a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor 
de tensió. Inclou subministrament i col.locació, cable d'escomesa elèctrica des de dins l'ET, CGP, transformadors de 
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a 

comtador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària. 

Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 w VSAP i equip de doble nivell. Tot 

inclòs segons plànols. 

Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 w VSAP i equip de doble nivell. Tot 

inclòs segons plànols. 

Subministrament i col.locació de columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i 

fonamentació,  segons plànols. 

18,000 

8,000 

26,000 

Subministrament i col.locació de columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i 

fonamentació,  segons plànols. 

Subministrament i instal.lació d'estabilitzador reductor de tensió fins a 15 KVA. Tot inclos completament acabat. 

26,000 

8,000 

2,000 

2,000 



Euro 

 
Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 
 

 

AMIDAMENTS                                                  Data: 15/09/15                                         Pag.:    19       

 
  

 

 

12 E08110 Ut 

 
 
 

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

 

1 
 

2 

 
 

Un per quadre 

T Unitats 

2,000 

    
 

2,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 
  

Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per 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. 

2,000 
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OBRA  01 PRESSUPOST  

CAPITOL  01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL  09 JARDINERIA 

NUM. CODI UA  DESCRIPCIÓ 

     

1 E05119 Ut 

 
 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

2 E151007 M2 

 
 
 

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

1  T Unitats      

2 EIX  60,000   60,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

 

3 E154X01 UT 

 
 

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

1  T Unitats      

2 EIX   80,000 80,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

4 E154Z01 UT 

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

 

1  T superficie rot, Dot per m2     

2 ROTONDA  427,000 3,000 1.281,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

5 E154W01 UT 

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

 

1  T superficie rot, Percentatge Dot per m2 
2,000 

 

   

2 ROTONDA  855,000 0,500 855,000 C#*D#*E#*F# 

 

Adobat de fons a base d’incorporar al terrany 50 gr/m2 d’adob microgranulat d’alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5 
u.f. isodur i l’aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries previ anàlisi de les terres d’aportació i 

existents. 

60,000 

Subministrament de Platanus Hispanica (Plàtan) de 16/18 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, copat com a mínim de 

2.5 m d'alçària, amb copa ben formada i arrel nua, inclou subministrament i transport. 

80,000 

Romaní (Rosmarinus officinalis) de 0.2 a 0.3m d'alçaria en contenidor de 1.5l 

Ginestera (spartium junceum) d'alçària 0.6 a 0.8en contenidor de 1.5 l 

1.281,000 

Subministrament, instal·lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, 

amb arqueta. Tot inclòs completament acabat. 

8,000 
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TOTAL AMIDAMENT 

 

6 E153008 UT 

 
 
 

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

 

1 PLÀTAN T Unitats      

2 EIX   80,000 80,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

7 E155010 UT 

 
 

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

1  T Unitats      

2 EIX  80,000 80,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

8 E155009 UT 

 
 

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

 

1 
 

2 

 
 

 

T unitats 

1,000 

    
 

1,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

9 E155006 UT 

 
 
 

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

1  T Unitats      

2 EIX   80,000 80,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

10 E153013 UT 

 
 
 

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

1  T superficie rot, Dot per m2     

2 ROTONDA  427,000 3,000  1.281,000 C#*D#*E#*F# 

3  T superficie rot, Percentatge Dot per m2   
4 ROTONDA  855,000 0,500 2,000 855,000 C#*D#*E#*F# 

5  T Superficie x Dot per m2    

Obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8 m i plantació d'arbre presentat a arrel nua, inclou adobament de plantació a base de 

250 gr/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, substitució de 0,4 m3 de terra existent per terra 
vegetal de textura franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i reg 

de plantació. inclou reg de plantació. 

855,000 

80,000 

Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament del 
producte i aplicació. 

Tractament herbicida de les superfícies de sauló, inclou subministrament del producte, aplicació i retirada de les restes 
vegetals que s'en derivin a l'abocador autoritzat a qualsevol distància. 

Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de l'aplicació de 250 gr/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, inclou subministrament, transport i aplicació, prèvia aprovació del producte. 

Obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m i plantació d'arbust presentat en contenidor o a arrel nua, inclou adobat 

òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 50 gr d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mgo i 200 gr d'adob orgànic 

tipus compost, formació d'escossell i reg de plantació. 

1,000 

80,000 

80,000 
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TOTAL AMIDAMENT 

11 E153025 M3 

 
 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

ROTONDA 

T superficie 

855,000 

    
 

855,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

  

Mulch a base d'escorça de pi, de 4 a 6 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix , en formació de capa de 10 cm, inclou 
subministrament, transport i estesa, prèvia aprovació del material per part de la direcció facultativa abans del seu 

subministrament. 

2.136,000 
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OBRA 

  
01 

 
PRESSUPOST  

CAPITOL  01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL  10 XARXA DE REG 

NUM. CODI UA  DESCRIPCIÓ 

 
 

1 E141002 Ut 

 
 

 
 AMIDAMENT DIRECTE 

 
 

2 E142008 M 

 
 

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

1  T Longitud      

2 Eix   1.144,534 1.144,534 C#*D#*E#*F# 

3 Zones verdes  182,834 182,834 C#*D#*E#*F# 
 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 

3 E143008 UT 

 
 

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

1 

 
2 

 
 

Zones verdes 

T Longitud 

182,834 

 
 

0,500 

   
 

91,417 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

4 E145001 M3 

 
 

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

1 D.32 T Longitud amplada Fondària    

2 Eix  1.144,534 0,400 0,600 274,688 C#*D#*E#*F# 

3 Zones verdes  182,834 0,400 0,600 43,880 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

5 E145002 M3 

 
 

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

1 D.32 T Longitud amplada Fondària    

2 Eix  1.144,534 0,400 0,200 91,563 C#*D#*E#*F# 

3 Zones verdes  182,834 0,400 0,200 14,627 C#*D#*E#*F# 

TOTAL AMIDAMENT 

 

Tubde polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat i 10 Atm de pressió nominal, inclou subministrament, 

transport, col.locació, muntatge, i part proporcional de peces especials. 

Degoter per insertar, autocompensant tipus 'tech flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou subministrament, 

transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió. 

Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, inclou càrrega i transport 

de les terres sobrants a terraplè dins del sector. 

1.327,369 

91,417 

Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment, inclou subministrament, transport 
i col.locació. 

318,568 

106,189 

P.A. de connexió de 5 m3/h (30mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, válvula de presa en càrrega, 

válvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d’aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta 

segons espacificacions companyia d’aigues amb verificació oficial, tot completament acabat. 

1,000 
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6 E145014 UT Arqueta de 120x80x80 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 mixt 1:1:7/165 l (M-40B), i solera de formigó HM-20 amb formació de pendent, 

amb tub de desguàs de 75 mm de diàmetre connectat al clavegueram, inclou subminitrament, transport i col.locació de 

tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i marc 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. tot completament acabat. 

 
AMIDAMENT DIRECTE 

 

 
 

AMIDAMENT DIRECTE 

 

 
 

AMIDAMENT DIRECTE 

 

 

 

AMIDAMENT DIRECTE 

 

 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
  

10 E05075 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, amb pletina, per una P.N. 
16 Atm de D150mm, inclusiu eix d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs completament acabat. 

9 E144041 UT Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb pressa manomètrica, vàlvula de neteja 
incorporada, inclou subministrament, transport, col.locació, muntatge dins d'arqueta, i part proporcional de peces de 
connexió. 

8 E144037 UT Regulador de presió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 Atm., inclou subministrament, transport,  col.locació, 
muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió. 

7 E144046 UT Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb pressa manomètrica, inclou subministrament, transport, col.locació  i 
parts proporcionals de peces especials. 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
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OBRA 01 PRESUSPOST 

CAPITOL 01 URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 11 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 

 

 

1 E03003 Ml 

 
AMIDAMENT DIRECTE 

2 E03001 Ml 

 
AMIDAMENT DIRECTE 

3 E03005 M2 

 
AMIDAMENT DIRECTE 

 

4 E03007 Ut 

 
 

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

1  T QUANTITAT      
   (Ut)   

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

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

5 E03009 Ut 

 
 

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

 

1  T QUANTITAT      
   (Ut)   

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

 
 

TOTAL AMIDAMENT 
 

6 E03012 Ut 

 
 

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

 

1  T QUANTITAT      
   (Ut)   

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

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

7 E03015 Ut 

 
 

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

 

1  T QUANTITAT      
   (Ut)   

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

TOTAL AMIDAMENT 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o rodó 

de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. 

20,000 

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o 

rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. 

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o rodó 

de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. 

26,000 

4,000 

12,000 

Línia discontínua de 10cm, reflectant, dos components, segons plànols. 

538,350 

Línia contínua de 10cm, reflectant, dos components, segons plànols. 

80,000 

Marca vial, dos components, segons plànols. 

65,000 

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, amb suport de tub rectangular o 

rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. 
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8 GBB5U552 M2 

 
 

 
 

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

1 SENYALITZACIÓ  TIPUS T QUANTITAT AMPLADA (m) ALÇADA (m)    
   (Ut)     

2 GUISSONA  1,000 1,450 0,350 0,508 C#*D#*E#*F# 

3 TARREGA  1,000 1,450 0,350 0,507 C#*D#*E#*F# 

4 BOSCARRÓ NORD  2,000 1,950 0,350 1,365 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

9 GBB5U554 m2 

 
 
 

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

 

1 SENYALITZACIÓ  TIPUS T QUANTITAT AMPLADA (m) ALÇADA (m)    
   (Ut)     

2   1,000 3,500 1,400 4,900 C#*D#*E#*F# 

3   1,000 3,500 1,400 4,900 C#*D#*E#*F# 

4   1,000 4,500 1,225 5,513 C#*D#*E#*F# 

5   1,000 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F# 

6   1,000 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F# 

7   1,000 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F# 

8   1,000 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 
 

10 GBBVU203 m 

 
 

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

 

1 SENYALITZACIÓ  TIPUS T QUANTITAT LONGITUD (m)     
   (Ut)    

2   4,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

11 GBBVU210 m 

 
 

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

 

1 SENYALITZACIÓ  TIPUS T QUANTITAT LONGITUD (m)     
   (Ut)    

2   7,000 4,700 32,900 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 
 

12 GBBVU001 m3 

 
 
 

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

Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció 

(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, 
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col—locada 

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport 

de senyals de trànsit, col—locat 

2,380 

42,313 

Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a 

suport de senyals de trànsit, col—locat 

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i 
transport a l'abocador del material sobrant i col—locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons 

plànols, totalment acabada 

13,200 

32,900 

Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció 

(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, 
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
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1 SENYALITZACIÓ  TIPUS T QUANTITAT LONGITUD (m) AMPLADA (m) FONDARIA (m)   
2   (Ut)      
3   4,000 1,500 1,300 1,200 9,360 C#*D#*E#*F# 

4   2,000 1,100 1,100 1,000 2,420 C#*D#*E#*F# 

5   1,000 1,300 1,100 1,100 1,573 C#*D#*E#*F# 

6   2,000 1,300 0,900 0,800 1,872 C#*D#*E#*F# 

7   1,000 1,100 0,700 0,700 0,539 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

13 E03X05 M2 

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

 

1 Carril Bici T Longitud (m) amplada (m)     

2 EIX  T     
3   935,424 1,000 935,424 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

14 E03X06 M2 

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

 

1  T superficie      

2 Illots al costat de la nova rotonda  27,000 8,000 C#*D#*E#*F# 

3 Illot de la rotonda existent  28,000 28,000 C#*D#*E#*F# 
 

TOTAL AMIDAMENT 

 
 

15 E03X01 Ml 

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

 

1  T superficie      

2 Illots al costat de la nova rotonda  50,000 50,000 C#*D#*E#*F# 

3 Illot de la rotonda existent  30,000 30,000 C#*D#*E#*F# 

4 Perímetre de la rotonda  110,000    110,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

16 E03023 Ml 

 
 

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

1  T Longitud (m)      

2 Al costat d ela nova rotonda  65,000 65,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

 

  

Pintat de paviment de formigó amb pintura a l'oxid 

Pintat de paviment de formigó segons indicacions del Servei Territorials de Carreteres 

Pintat de vorada amb dos components, segons indicacions del servei territorial del Carreteres de Lleida. 

15,764 

935,424 

55,000 

Subministrament i col.locació de barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteidors, i p.p. 

de peces especials. Tot inclòs, segons plànols de detall. 

190,000 

65,000 



Euro 

 
Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 
 

 

AMIDAMENTS                                                  Data: 15/09/15                                         Pag.:28 

 

 

 
OBRA 

  
01 

 
PRESSUPOST 17881010 

CAPITOL  01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL  12 MOBILIARI URBÀ 

NUM. CODI UA  DESCRIPCIÓ 

 

1 E17006 Ut 

 
 

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

 

1 

 
2 

 
 

Creuaments 

T unitats 

26,000 

    
 

26,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

 

 

Paperera tipus ́ ´Barcelona´´ o similar, de 40 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, formada per planxa metàl.lica perforada, amb 

dos peus, abatible i pintura amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus ́ ´Oxiron´´ o 

similar de color gris forja, inclou subministrament, transport, excavació, col.locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot 

inclòs completament acabat. 

26,000 
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

P- 1 E01001 M2 Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la  càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a 0,69 € 

   qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.  
   (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)  

P- 2 E01002 M3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o exterior 2,54 € 

   a qualsevol distància, inclosa l'estesa , la compactació si s'escau i taxes abocament. Tot inclòs..  
   (DOS  EUROS  AMB  CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)  

P- 3 E01003 M3 Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou la càrrega , el transport a 3,20 € 

   l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons  
   Direcció d'Obra.  
   (TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)  

P- 4 E01006 M3 Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària, inclòs entibacions, amb mitjans mecànics 5,22 € 

   o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador  

   autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.  

   (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)  

P- 5 E01007 M3 Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en 5,11 € 

   qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a  

   qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.  

   (CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)  

P- 6 E01009 M3 Terraplè sòls tolerables per a nucli amb terres procedents de les excavacions o de prèstecs 1,46 € 

   interiors al polígon. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa  i  

   compactació. Tot inclòs, completament  acabat.  

   (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)  

P- 7 E01013 M3 Terraplè sòls seleccionats amb terre procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la seva 7,25 € 

   excavació, càrrega ,trasport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament  

   acabat.  

   (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)  

P- 8 E01014 M3 Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb 3,76 € 

   terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.  

   (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)  

P- 9 E01015 M3 Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb 3,96 € 

   terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.  

   (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)  

P- 10 E01019 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics 6,25 € 

   o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa,  

   transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància , estesa dels materials i taxes abocament.  

   Tot inclòs.  

   (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)  

P- 11 E01023 M2 Fresats de paviments afàltics amb mitjans mecànics càrrega , transport a l'abocador autoritzat  a 7,82 € 

   qualsevol distància i estesa i taxes abocament. Tot inclòs.  

   (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)  

P- 12 E01024 Ml Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. 5,57 € 

   (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)  

P- 13 E01025 Ml Desmontatge de tanques metàl.liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans 3,49 € 

   mecànics o manuals, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància dels materials i taxes  

   abocament.Tot  inclòs  completament acabat.  

   (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU   CENTIMS)  

P- 14 E01026 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs, completament acabat. 1,39 € 

   (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)  
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P- 15 E01031 M2 Subministrament i col.locació de geotèxtil de fil continu 100% poliester tipus 11/270 gr/m2 amb un 2,19 € 

   cavalcament minim de 30 cm. Tot inclòs, completament acabat.  

   (DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)  

P- 16 E01044 Ut Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la carrega, transport a l'abocador autoritzat a 36,22 € 

   qualsevol distància, estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs completament acabat.  

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

P- 17 E01055 M2 Enderrocament de paviments asfalticde qualsevol gruix amb mitjans mecànics o  manuals. 4,46 € 

   Càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància , estesa dels materials i taxes  

   abocament. Tot inclòs  

   (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS   CENTIMS)  

P- 18 E02001 M3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada. 15,79 € 

   (QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)  

P- 19 E02003 M3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa,  refí i compactació  al 18,77 € 

   100% PM capa sub-base. Tot inclòs.  

   (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)  

P- 20 E02006 M3 Sauló compactat en formació de paviment, inclòs subministrament, estesa i compactació al 95% 16,89 € 

   PM. Tot inclòs.  

   (SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)  

P- 21 E02007 Tm Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granitic, inclou subministrament, col.locació, regs de 48,19 € 

   betun asfaltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.  

   (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)  

P- 22 E02009 Tm Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granitic, inclou subministrament, col.locació, regs de 51,39 € 

   betun asfaltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.  

   (CINQUANTA-UN  EUROS  AMB  TRENTA-NOU CENTIMS)  

P- 23 E02017 M2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 15 cm, inclou p.p. de junts de dilatació   i 16,68 € 

   contracció, malla electrosoldada de 150x150x6 mm, formació d'escossells, encofrats i  matavius,  

   etc. Acabat arremolinat amb helicòpter, reglejat o respejat. Tot inclòs segons plànols.  

   (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)  

P- 24 E02020 M2 Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 de gruix aprox. 19,82 € 

   amb llit de sorra de 0,03-0,05 m, i reblè de junts amb sorra fina o morter de ciment. Tot inclòs.  

   (DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)  

P- 25 E02028 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 amb rigola de 26,36 € 

   30x30x8 amb base de formigó HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols de detall.  

   Tot inclòs completament acabat.  

   (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)  

P- 26 E02033 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 remontable amb 30,11 € 

   rigola de 30x30x8 amb base de formigó HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols de  

   detall. Tot inclòs completament acabat.  

   (TRENTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)  

P- 27 E02034 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 amb base de 11,72 € 

   formigó HM-20, inclou i p.p. de peces especials,segons plànols de detall. Tot inclòs.  

   (ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)  

P- 28 E02044 Ml Subministrament i col.locació de rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó  HM-20, 11,24 € 

   segons plànols de detall. Tot inclòs.  

   (ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)  

P- 29 E02052 Ut Subministrament i col.locació de gual de vianants, 2.80x1.17 m, inclou peces especials 356,69 € 

   prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.  

   (TRES-CENTS  CINQUANTA-SIS  EUROS  AMB  SEIXANTA-NOU CENTIMS)  

P- 30 E03001 Ml Línia contínua de 10 cm, reflectant, dos components, segons plànols. 0,35 € 

   (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)  

P- 31 E03003 Ml Línia discontínua de 10 cm, reflectant, dos components, segons plànols. 0,32 € 
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   (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)  

P- 32 E03005 M2 Marca vial, dos components, segon plànols. 3,49 € 

   (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU   CENTIMS)  

P- 33 E03007 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, amb suport 125,89 € 

   de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

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

P- 34 E03009 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de 115,42 € 

   tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

   (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)  

P- 35 E03012 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m, amb suport 138,03 € 

   de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

   (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)  

P- 36 E03015 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb suport de 109,63 € 

   tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

   (CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)  

P- 37 E03023 Ml Subministrament i col.locació de barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, 33,04 € 

   amb esmorteidors, i p.p. de peces especials. Tot inclòs, segons plànols de detall.  

   (TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)  

P- 38 E03X01 Ml Pintat de vorada amb dos components, segons indicacions del servei territorial del Carreteres de 0,55 € 

   Lleida.  

   (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)  

P- 39 E03X05 M2 Pintat de paviment de formigó amb pintura a l'oxid 1,17 € 

   (UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)  

P- 40 E03X06 M2 Pintat de paviment de formigó segons indicacions del Servei Territorials de Carreteres 1,15 € 

   (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)  

P- 41 E04042 Ml Subministrament i col.locació de tub de PVC rígit, tipus doble capa, norma UNE-53332 DN 250 23,99 € 

   mm (Interior 237,6 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució  

   de junts i p.p. de peces especials. Tot inclòs completament acabat.  

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

P- 42 E04072 Ut Pou de registre circular tipus ´´D´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements 476,45 € 

   prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès,  

   marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons plànols (Tubs circulars). Tot  

   inclòs completament acabat.  

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

P- 43 E04075 Ut Pou de registre circular tipus ´´F´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements 543,93 € 

   prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès,  

   marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs  

   circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.  

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

P- 44 E04088 Ut Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra 12,11 € 

   0,50 m). Tot inclòs.  

   (DOTZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)  

P- 45 E04090 Ut Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou marc massisat 116,48 € 

   amb formigó HM-20 i reixa. Tot inclòs completament acabat.  

   (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)  

P- 46 E04124 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 400 mm (D. interior 343 mm), doble paret SN 8 36,01 € 

   kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat,  

   la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.  

   (TRENTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)  

P- 47 E04130 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 250 mm (D. interior 216 mm), doble paret SN 8 16,62 € 

   kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat,  
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   la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.  

   (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)  

P- 48 E04148 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D. interior 271 mm), doble paret SN 8 39,35 € 

   kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat,  

   la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs completament acabat.  

   (TRENTA-NOU  EUROS  AMB  TRENTA-CINC CENTIMS)  

P- 49 E04151 Ut Construcció d'arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, 40x40 cm, d'obra 278,22 € 

   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 foneria. Tot inclòs completament  

   acabat.  

   (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS    CENTIMS)  

P- 50 E04X49 Ml Tub de drenatge D110mm de PE amb assentament de formigó HM-20 o material impermeable, 11,10 € 

   segons plànols, inclòs subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot   inclòs  

   completament acabat.  

   (ONZE EUROS AMB DEU CENTIMS)  

P- 51 E05024 Ml Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta densitat D125 mm,gruix 11.4mm, 18,03 € 

   assentada i recoberta de sorra. Apte per a 16 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot  

   inclòs completament acabat.  

   (DIVUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)  

P- 52 E05075 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, 460,43 € 

   amb pletina, per una P.N. 16 Atm de D150mm, inclusiu eix d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs  

   completament acabat.  

   (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES    CENTIMS)  

P- 53 E05119 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, 220,15 € 

   totalment equipada, amb arqueta. Tot inclòs completament acabat.  

   (DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)  

P- 54 E05122 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb arqueta   i 765,11 € 

   senyalització vertical. Tot inclòs completament  acabat.  

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

P- 55 E05127 Ml Protecció per a conducció sota vial per a tubs de PVC i polietileno, inclusiu senyalització del 20,59 € 

   creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.  

   (VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)  

P- 56 E05156 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, 616,92 € 

   per tub de polietilè, per una P.N. 16 Atm de D125mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix  

   d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs completament acabat.  

   (SIS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)  

P- 57 E06002 Ml Conducció per a mitja tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, 6,24 € 

   plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols. (1 Circuit)  

   (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)  

P- 58 E06033 Ml Conducció per a baixa tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, 5,12 € 

   plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols. (1 Circuit)  

   (CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)  

P- 59 E06034 Ml Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè i compactat de rases, 14,71 € 

   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)  

   (CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)  

P- 60 E06035 Ml Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs jocs 44,79 € 

   d'empalmadors i terminals connexió a ce.les estacions transformadores.  
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   (QUARANTA-QUATRE  EUROS  AMB  SETANTA-NOU CENTIMS)  

P- 61 E06045 Ml Conducció per a baixa tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, 9,49 € 

   plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols. (3 Circuits)  

   (NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU   CENTIMS)  

P- 62 E06049 Ml Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè i compactat de rases, 24,85 € 

   tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot  

   inclòs completament acabat segons plànols. (3 circuits)  

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

P- 63 E06050 Ml Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè i compactat de rases, tubs 18,96 € 

   de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs  

   completament acabat segons plànols. (2 circuits)  

   (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)  

P- 64 E06062 Ml Subministre  i  col.locació  conductor  de  baixa  tensió  3x240+150  mm2  AL,  inclòs  jocs 19,24 € 

   d'empalmadors.  

   (DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)  

P- 65 E08006 Ut Subministrament i col.locació de columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa   de 359,45 € 

   connexió, cablejat interior i fonamentació, segons plànols.  

   (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC    CENTIMS)  

P- 66 E08008 Ut Subministrament i col.locació de columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa  de 515,65 € 

   connexió, cablejat interior i fonamentació, segons plànols.  

   (CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC    CENTIMS)  

P- 67 E08057 Ut Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 w VSAP i 435,41 € 

   equip de doble nivell. Tot inclòs segons plànols.  

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

P- 68 E08059 Ut Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 w VSAP i 549,86 € 

   equip de doble nivell. Tot inclòs segons plànols.  

   (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS    CENTIMS)  

P- 69 E08081 Ml Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6 mm2. 5,70 € 

   (CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)  

P- 70 E08086 Ml Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 mm2. per a circuit de terra. 4,19 € 

   (QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)  

P- 71 E08087 Ml Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de 8,59 € 

   plàstic per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.  

   (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)  

P- 72 E08088 Ml Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tubs de polietilè 19,53 € 

   AD i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.  

   (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)  

P- 73 E08090 Ut Subministrament i instal.lació d'estabilitzador reductor de tensió fins a 15 KVA. Tot inclos 3.851,28 € 

   completament acabat.  

   (TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)  

P- 74 E08094 Ut Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del 609,52 € 

   punt de llum, nou fonamentació, connexions a lìnia existent. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols.  

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

P- 75 E08095 Ut Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 146,44 € 

   (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE   CENTIMS)  

P- 76 E08098 Ut Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F.Previst per a 6 sortides. Amb capacitat per 5.108,21 € 

   l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col.locació, cable d'escomesa elèctrica  

   des de dins l'ET, CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de  

   protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comtador standard. Tot segons  
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   l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.  

   (CINC MIL CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)  

P- 77 E08110 Ut Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per un armari de potència a legalitzar 1.945,39 € 

   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.  

   (MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS AMB TRENTA-NOU   CENTIMS)  

P- 78 E17006 Ut Paperera tipus ́ ´Barcelona´´ o similar, de 40 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, formada per planxa 114,78 € 

   metàl.lica perforada, amb dos peus, abatible i pintura amb dues capes d'imprimació antioxidant i  

   dues  capes  d'acabat  amb  pintura  tipus  ´´Oxiron´´  o  similar  de  color  gris  forja, inclou  

   subministrament, transport, excavació, col.locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot   inclòs  

   completament acabat.  

   (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)  

P- 79 E141002 UT P.A. de connexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de 1.495,46 € 

   presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de  

   connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues amb verificació oficial.  

   tot completament acabat.  

   (MIL QUATRE-CENTS  NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS   CENTIMS)  

P- 80 E142008 M Tubde polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat i 10 Atm de pressió nominal, inclou 2,20 € 

   subministrament, transport, col.locació, muntatge, i part proporcional de peces especials.  

   (DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)  

P- 81 E143008 UT Degoter per insertar, autocompensant tipus 'tech flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou 0,63 € 

   subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.  

   (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)  

P- 82 E144037 UT Regulador de presió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 Atm., inclou subministrament, 180,66 € 

   transport, col.locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.  

   (CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)  

P- 83 E144041 UT Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb pressa manomètrica, 238,73 € 

   vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, transport, col.locació, muntatge dins  

   d'arqueta, i part proporcional de peces de connexió.  

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

P- 84 E144046 UT Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb pressa manomètrica, inclou  subministrament, 16,08 € 

   transport, col.locació i parts proporcionals de peces especials.  

   (SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)  

P- 85 E145001 M3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, 10,30 € 

   inclou càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector.  

   (DEU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)  

P- 86 E145002 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment,   inclou 13,40 € 

   subministrament, transport i col.locació.  

   (TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)  

P- 87 E145014 UT Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, 406,75 € 

   arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter mixt 1:1:7/165 l (M-40B), i  

   solera de formigó HM-20 amb formació de pendent, amb tub de desguàs de 75 mm de diàmetre  

   connectat al clavegueram, inclou subminitrament, transport i col.locació de tapa de dues fulles de  

   xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i marc 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. tot completament acabat.  

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

P- 88 E151007 M2 Adobat de fons a base d'incorporar al terreny 50 gr/m2 d'adob microgranulat d'alliberació lenta del 0,13 € 

   tipus 15-9-15 amb 5 u.f. isodur i l'aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries  

   previ anàlisi de les terres d'aportació i existents.  
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   (ZERO EUROS AMB TRETZE CENTIMS)  

P- 89 E153008 UT Obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8 m i plantació d'arbre presentat a arrel nua, inclou adobament de 27,32 € 

   plantació a base de 250 gr/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, substitució de 0,4 m3 de terra existent per terra vegetal de   textura  

   franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants  

   i reg de plantació. inclou reg de plantació.  

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

P- 90 E153013 UT Obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m i plantació d'arbust presentat en contenidor o a arrel nua, 2,25 € 

   inclou adobat òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 50 gr d'adob químic complex del tipus  

   12-12-17-2 mgo i 200 gr d'adob orgànic tipus compost, formació d'escossell i reg de plantació.  

   (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)  

P- 91 E153017 UT Transplantament d'arbre existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1m de terra, amb màquina 193,02 € 

   transplantadora i seguint les indicacions de la ntj 08e, inclou esporga, formació de pa de terra,  

   excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació.tot completament acabat.  

   (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)  

P- 92 E153025 M3 Mulch a base d'escorça de pi, de 4 a 6 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix , en formació de capa 39,65 € 

   de 10 cm, inclou subministrament, transport i estesa, prèvia aprovació del material per part de la  

   direcció facultativa abans del seu subministrament.  

   (TRENTA-NOU  EUROS  AMB  SEIXANTA-CINC CENTIMS)  

P- 93 E154W01 UT Ginestera (spartium junceum) d'alçària 0.6 a 0.8en contenidor de 1.5 l 1,85 € 

   (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)  

P- 94 E154X01 UT Subministrament de Platanus Hispanica (Plàtan) de 16/18 cm de perímetre de tronc a 1 m de 35,00 € 

   terra, copat com a mínim de 2.5 m d'alçària, amb copa ben formada i arrel nua,         inclou  

   subministrament i transport.  

   (TRENTA-CINC  EUROS)  

P- 95 E154Z01 UT Romaní (Rosmarinus officinalis) de 0.2 a 0.3m d'alçaria en contenidor de 1.5l 1,80 € 

   (UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)  

P- 96 E155006 UT Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de l'aplicació de 250 gr/arbre d'adob químic 2,30 € 

   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, inclou subministrament,  

   transport i aplicació, prèvia aprovació del producte.  

   (DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)  

P- 97 E155009 UT Tractament herbicida de les superfícies de sauló, inclou subministrament del producte, aplicació i 310,25 € 

   retirada de les restes vegetals que s'en derivin a l'abocador autoritzat a qualsevol distància.  

   (TRES-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)  

P- 98 E155010 UT Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera mitjançant aparell manual de pressió, inclou 1,20 € 

   subministrament del producte i aplicació.  

   (UN EUROS AMB VINT CENTIMS)  

P- 99 ECX001 Ut Subminstre i col—locació d'arqueta de registre de 38x378 amb inscripció pluvials o residuals, i 180,00 € 

   connexió a l'escomesa de la parcel—la, i p.p de peces especials. Tot inclós  

   (CENT  VUITANTA EUROS)  

P- 100 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol 28,98 € 

   tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials  

   resultants  

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

P- 101 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs 41,18 € 

   part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels  

   materials resultants  

   (QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)  

P- 102 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i 79,32 € 
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   recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament   i  

   manteniment de l'abocador  

   (SETANTA-NOU  EUROS  AMB  TRENTA-DOS CENTIMS)  

P- 103 GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 236,61 € 

   presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic  

   en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,  

   sense incloure el suport, totalment col—locada  

   (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN    CENTIMS)  

P- 104 GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 186,30 € 

   presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic  

   en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,  

   sense incloure el suport, totalment col—locada  

   (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)  

P- 105 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, 187,15 € 

   inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col—locació dels perns  

   d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada  

   (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)  

P- 106 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions 26,28 € 

   Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col—locat  

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

P- 107 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions 167,07 € 

   Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col—locat  

   (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)  
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

P- 1 E01001 M2 Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la  càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a 0,69 € 

   qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.  
   Sense descomposició  

P- 2 E01002 M3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o exterior 2,54 € 

   a qualsevol distància, inclosa l'estesa , la compactació si s'escau i taxes abocament. Tot inclòs..  
   Sense descomposició  

P- 3 E01003 M3 Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou la càrrega , el transport a 3,20 € 

   l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons  
   Direcció d'Obra.  
   Sense descomposició  

P- 4 E01006 M3 Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària, inclòs entibacions, amb mitjans mecànics 5,22 € 

   o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador  

   autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 5 E01007 M3 Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en 5,11 € 

   qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a  

   qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 6 E01009 M3 Terraplè sòls tolerables per a nucli amb terres procedents de les excavacions o de prèstecs 1,46 € 

   interiors al polígon. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa  i  

   compactació. Tot inclòs, completament  acabat.  

   Sense descomposició  

P- 7 E01013 M3 Terraplè sòls seleccionats amb terre procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la seva 7,25 € 

   excavació, càrrega ,trasport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament  

   acabat.  

   Sense descomposició  

P- 8 E01014 M3 Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb 3,76 € 

   terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 9 E01015 M3 Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb 3,96 € 

   terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 10 E01019 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics 6,25 € 

   o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa,  

   transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància , estesa dels materials i taxes abocament.  

   Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 11 E01023 M2 Fresats de paviments afàltics amb mitjans mecànics càrrega , transport a l'abocador autoritzat  a 7,82 € 

   qualsevol distància i estesa i taxes abocament. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 12 E01024 Ml Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. 5,57 € 

   Sense descomposició  

P- 13 E01025 Ml Desmontatge de tanques metàl.liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans 3,49 € 

   mecànics o manuals, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància dels materials i taxes  

   abocament.Tot  inclòs  completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 14 E01026 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs, completament acabat. 1,39 € 

   Sense descomposició  
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P- 15 E01031 M2 Subministrament i col.locació de geotèxtil de fil continu 100% poliester tipus 11/270 gr/m2 amb un 2,19 € 

   cavalcament minim de 30 cm. Tot inclòs, completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 16 E01044 Ut Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la carrega, transport a l'abocador autoritzat a 36,22 € 

   qualsevol distància, estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 17 E01055 M2 Enderrocament de paviments asfalticde qualsevol gruix amb mitjans mecànics o  manuals. 4,46 € 

   Càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància , estesa dels materials i taxes  

   abocament. Tot inclòs  

   Sense descomposició  

P- 18 E02001 M3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada. 15,79 € 

   Sense descomposició  

P- 19 E02003 M3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa,  refí i compactació  al 18,77 € 

   100% PM capa sub-base. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 20 E02006 M3 Sauló compactat en formació de paviment, inclòs subministrament, estesa i compactació al 95% 16,89 € 

   PM. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 21 E02007 Tm Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granitic, inclou subministrament, col.locació, regs de 48,19 € 

   betun asfaltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 22 E02009 Tm Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granitic, inclou subministrament, col.locació, regs de 51,39 € 

   betun asfaltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 23 E02017 M2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 15 cm, inclou p.p. de junts de dilatació   i 16,68 € 

   contracció, malla electrosoldada de 150x150x6 mm, formació d'escossells, encofrats i  matavius,  

   etc. Acabat arremolinat amb helicòpter, reglejat o respejat. Tot inclòs segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 24 E02020 M2 Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 de gruix aprox. 19,82 € 

   amb llit de sorra de 0,03-0,05 m, i reblè de junts amb sorra fina o morter de ciment. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 25 E02028 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 amb rigola de 26,36 € 

   30x30x8 amb base de formigó HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols de detall.  

   Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 26 E02033 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 remontable amb 30,11 € 

   rigola de 30x30x8 amb base de formigó HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols de  

   detall. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 27 E02034 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 amb base de 11,72 € 

   formigó HM-20, inclou i p.p. de peces especials,segons plànols de detall. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 28 E02044 Ml Subministrament i col.locació de rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó  HM-20, 11,24 € 

   segons plànols de detall. Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 29 E02052 Ut Subministrament i col.locació de gual de vianants, 2.80x1.17 m, inclou peces especials 356,69 € 

   prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 30 E03001 Ml Línia contínua de 10 cm, reflectant, dos components, segons plànols. 0,35 € 

   Sense descomposició  

P- 31 E03003 Ml Línia discontínua de 10 cm, reflectant, dos components, segons plànols. 0,32 € 
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   Sense descomposició  

P- 32 E03005 M2 Marca vial, dos components, segon plànols. 3,49 € 

   Sense descomposició  

P- 33 E03007 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, amb suport 125,89 € 

   de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 34 E03009 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de 115,42 € 

   tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 35 E03012 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m, amb suport 138,03 € 

   de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 36 E03015 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb suport de 109,63 € 

   tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 37 E03023 Ml Subministrament i col.locació de barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, 33,04 € 

   amb esmorteidors, i p.p. de peces especials. Tot inclòs, segons plànols de detall.  

   Sense descomposició  

P- 38 E03X01 Ml Pintat de vorada amb dos components, segons indicacions del servei territorial del Carreteres de 0,55 € 

   Lleida.  

   Sense descomposició  

P- 39 E03X05 M2 Pintat de paviment de formigó amb pintura a l'oxid 1,17 € 

   Sense descomposició  

P- 40 E03X06 M2 Pintat de paviment de formigó segons indicacions del Servei Territorials de Carreteres 1,15 € 

   Sense descomposició  

P- 41 E04042 Ml Subministrament i col.locació de tub de PVC rígit, tipus doble capa, norma UNE-53332 DN 250 23,99 € 

   mm (Interior 237,6 mm) amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs execució  

   de junts i p.p. de peces especials. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 42 E04072 Ut Pou de registre circular tipus ´´D´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements 476,45 € 

   prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès,  

   marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons plànols (Tubs circulars). Tot  

   inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 43 E04075 Ut Pou de registre circular tipus ´´F´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements 543,93 € 

   prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès,  

   marc quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs  

   circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 44 E04088 Ut Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra 12,11 € 

   0,50 m). Tot inclòs.  

   Sense descomposició  

P- 45 E04090 Ut Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou marc massisat 116,48 € 

   amb formigó HM-20 i reixa. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 46 E04124 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 400 mm (D. interior 343 mm), doble paret SN 8 36,01 € 

   kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat,  

   la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 47 E04130 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 250 mm (D. interior 216 mm), doble paret SN 8 16,62 € 

   kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat,  
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   la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 48 E04148 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D. interior 271 mm), doble paret SN 8 39,35 € 

   kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat,  

   la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 49 E04151 Ut Construcció d'arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, 40x40 cm, d'obra 278,22 € 

   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 foneria. Tot inclòs completament  

   acabat.  

   Sense descomposició  

P- 50 E04X49 Ml Tub de drenatge D110mm de PE amb assentament de formigó HM-20 o material impermeable, 11,10 € 

   segons plànols, inclòs subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot   inclòs  

   completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 51 E05024 Ml Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta densitat D125 mm,gruix 11.4mm, 18,03 € 

   assentada i recoberta de sorra. Apte per a 16 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot  

   inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 52 E05075 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, 460,43 € 

   amb pletina, per una P.N. 16 Atm de D150mm, inclusiu eix d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs  

   completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 53 E05119 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, 220,15 € 

   totalment equipada, amb arqueta. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 54 E05122 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb arqueta   i 765,11 € 

   senyalització vertical. Tot inclòs completament  acabat.  

   Sense descomposició  

P- 55 E05127 Ml Protecció per a conducció sota vial per a tubs de PVC i polietileno, inclusiu senyalització del 20,59 € 

   creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.  

   Sense descomposició  

P- 56 E05156 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, 616,92 € 

   per tub de polietilè, per una P.N. 16 Atm de D125mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix  

   d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 57 E06002 Ml Conducció per a mitja tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, 6,24 € 

   plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols. (1 Circuit)  

   Sense descomposició  

P- 58 E06033 Ml Conducció per a baixa tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, 5,12 € 

   plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols. (1 Circuit)  

   Sense descomposició  

P- 59 E06034 Ml Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè i compactat de rases, 14,71 € 

   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)  

   Sense descomposició  

P- 60 E06035 Ml Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs jocs 44,79 € 

   d'empalmadors i terminals connexió a ce.les estacions transformadores.  
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   Sense descomposició  

P- 61 E06045 Ml Conducció per a baixa tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de sorra, 9,49 € 

   plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols. (3 Circuits)  

   Sense descomposició  

P- 62 E06049 Ml Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè i compactat de rases, 24,85 € 

   tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot  

   inclòs completament acabat segons plànols. (3 circuits)  

   Sense descomposició  

P- 63 E06050 Ml Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou, excavació, replè i compactat de rases, tubs 18,96 € 

   de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs  

   completament acabat segons plànols. (2 circuits)  

   Sense descomposició  

P- 64 E06062 Ml Subministre  i  col.locació  conductor  de  baixa  tensió  3x240+150  mm2  AL,  inclòs  jocs 19,24 € 

   d'empalmadors.  

   Sense descomposició  

P- 65 E08006 Ut Subministrament i col.locació de columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa   de 359,45 € 

   connexió, cablejat interior i fonamentació, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 66 E08008 Ut Subministrament i col.locació de columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa  de 515,65 € 

   connexió, cablejat interior i fonamentació, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 67 E08057 Ut Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 w VSAP i 435,41 € 

   equip de doble nivell. Tot inclòs segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 68 E08059 Ut Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 w VSAP i 549,86 € 

   equip de doble nivell. Tot inclòs segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 69 E08081 Ml Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6 mm2. 5,70 € 

   Sense descomposició  

P- 70 E08086 Ml Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 mm2. per a circuit de terra. 4,19 € 

   Sense descomposició  

P- 71 E08087 Ml Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de 8,59 € 

   plàstic per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 72 E08088 Ml Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tubs de polietilè 19,53 € 

   AD i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 73 E08090 Ut Subministrament i instal.lació d'estabilitzador reductor de tensió fins a 15 KVA. Tot inclos 3.851,28 € 

   completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 74 E08094 Ut Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del 609,52 € 

   punt de llum, nou fonamentació, connexions a lìnia existent. Tot inclòs completament acabat,  

   segons plànols.  

   Sense descomposició  

P- 75 E08095 Ut Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 146,44 € 

   Sense descomposició  

P- 76 E08098 Ut Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F.Previst per a 6 sortides. Amb capacitat per 5.108,21 € 

   l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col.locació, cable d'escomesa elèctrica  

   des de dins l'ET, CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de  

   protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comtador standard. Tot segons  
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   l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.  

   Sense descomposició  

P- 77 E08110 Ut Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per un armari de potència a legalitzar 1.945,39 € 

   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.  

   Sense descomposició  

P- 78 E17006 Ut Paperera tipus ́ ´Barcelona´´ o similar, de 40 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, formada per planxa 114,78 € 

   metàl.lica perforada, amb dos peus, abatible i pintura amb dues capes d'imprimació antioxidant i  

   dues  capes  d'acabat  amb  pintura  tipus  ´´Oxiron´´  o  similar  de  color  gris  forja, inclou  

   subministrament, transport, excavació, col.locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot   inclòs  

   completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 79 E141002 UT P.A. de connexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de 1.495,46 € 

   presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de  

   connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues amb verificació oficial.  

   tot completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 80 E142008 M Tubde polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat i 10 Atm de pressió nominal, inclou 2,20 € 

   subministrament, transport, col.locació, muntatge, i part proporcional de peces especials.  

   Sense descomposició  

P- 81 E143008 UT Degoter per insertar, autocompensant tipus 'tech flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou 0,63 € 

   subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.  

   Sense descomposició  

P- 82 E144037 UT Regulador de presió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 Atm., inclou subministrament, 180,66 € 

   transport, col.locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.  

   Sense descomposició  

P- 83 E144041 UT Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb pressa manomètrica, 238,73 € 

   vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, transport, col.locació, muntatge dins  

   d'arqueta, i part proporcional de peces de connexió.  

   Sense descomposició  

P- 84 E144046 UT Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb pressa manomètrica, inclou  subministrament, 16,08 € 

   transport, col.locació i parts proporcionals de peces especials.  

   Sense descomposició  

P- 85 E145001 M3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, 10,30 € 

   inclou càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector.  

   Sense descomposició  

P- 86 E145002 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment,   inclou 13,40 € 

   subministrament, transport i col.locació.  

   Sense descomposició  

P- 87 E145014 UT Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, 406,75 € 

   arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter mixt 1:1:7/165 l (M-40B), i  

   solera de formigó HM-20 amb formació de pendent, amb tub de desguàs de 75 mm de diàmetre  

   connectat al clavegueram, inclou subminitrament, transport i col.locació de tapa de dues fulles de  

   xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i marc 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. tot completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 88 E151007 M2 Adobat de fons a base d'incorporar al terreny 50 gr/m2 d'adob microgranulat d'alliberació lenta del 0,13 € 

   tipus 15-9-15 amb 5 u.f. isodur i l'aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries  

   previ anàlisi de les terres d'aportació i existents.  
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   Sense descomposició  

P- 89 E153008 UT Obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8 m i plantació d'arbre presentat a arrel nua, inclou adobament de 27,32 € 

   plantació a base de 250 gr/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, substitució de 0,4 m3 de terra existent per terra vegetal de   textura  

   franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants  

   i reg de plantació. inclou reg de plantació.  

   Sense descomposició  

P- 90 E153013 UT Obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m i plantació d'arbust presentat en contenidor o a arrel nua, 2,25 € 

   inclou adobat òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 50 gr d'adob químic complex del tipus  

   12-12-17-2 mgo i 200 gr d'adob orgànic tipus compost, formació d'escossell i reg de plantació.  

   Sense descomposició  

P- 91 E153017 UT Transplantament d'arbre existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1m de terra, amb màquina 193,02 € 

   transplantadora i seguint les indicacions de la ntj 08e, inclou esporga, formació de pa de terra,  

   excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació.tot completament acabat.  

   Sense descomposició  

P- 92 E153025 M3 Mulch a base d'escorça de pi, de 4 a 6 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix , en formació de capa 39,65 € 

   de 10 cm, inclou subministrament, transport i estesa, prèvia aprovació del material per part de la  

   direcció facultativa abans del seu subministrament.  

   Sense descomposició  

P- 93 E154W01 UT Ginestera (spartium junceum) d'alçària 0.6 a 0.8en contenidor de 1.5 l 1,85 € 

   Sense descomposició  

P- 94 E154X01 UT Subministrament de Platanus Hispanica (Plàtan) de 16/18 cm de perímetre de tronc a 1 m de 35,00 € 

   terra, copat com a mínim de 2.5 m d'alçària, amb copa ben formada i arrel nua,         inclou  

   subministrament i transport.  

   Sense descomposició  

P- 95 E154Z01 UT Romaní (Rosmarinus officinalis) de 0.2 a 0.3m d'alçaria en contenidor de 1.5l 1,80 € 

   Sense descomposició  

P- 96 E155006 UT Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de l'aplicació de 250 gr/arbre d'adob químic 2,30 € 

   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, inclou subministrament,  

   transport i aplicació, prèvia aprovació del producte.  

   Sense descomposició  

P- 97 E155009 UT Tractament herbicida de les superfícies de sauló, inclou subministrament del producte, aplicació i 310,25 € 

   retirada de les restes vegetals que s'en derivin a l'abocador autoritzat a qualsevol distància.  

   Sense descomposició  

P- 98 E155010 UT Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera mitjançant aparell manual de pressió, inclou 1,20 € 

   subministrament del producte i aplicació.  

   Sense descomposició  

P- 99 ECX001 Ut Subminstre i col—locació d'arqueta de registre de 38x378 amb inscripció pluvials o residuals, i 180,00 € 

   connexió a l'escomesa de la parcel—la, i p.p de peces especials. Tot inclós  

   Sense descomposició  

P- 100 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol 28,98 € 

   tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials  

   resultants  

   Sense descomposició  

P- 101 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs 41,18 € 

   part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels  

   materials resultants  

   Sense descomposició  

P- 102 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i 79,32 € 
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   recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament   i  

   manteniment de l'abocador  

   Sense descomposició  

P- 103 GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 236,61 € 

   presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic  

   en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,  

   sense incloure el suport, totalment col—locada  

   Sense descomposició  

P- 104 GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 186,30 € 

   presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic  

   en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,  

   sense incloure el suport, totalment col—locada  

   Sense descomposició  

P- 105 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, 187,15 € 

   inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col—locació dels perns  

   d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada  

   Sense descomposició  

P- 106 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions 26,28 € 

   Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col—locat  

   Sense descomposició  

P- 107 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions 167,07 € 

   Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col—locat  

   Sense descomposició  
 



Euro 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E01001 M2 Esbrossada  i neteja  dels terrenys, inclosa la   càrrega  i  el 0,69 23.144,000 15.969,36 

   transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes    
   abocament. Tot inclòs. (P - 1)    

2 E01002 M3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport  a 2,54 8.680,663 22.048,88 

   l'abocador autoritzat interior o exterior a qualsevol distància,    
   inclosa l'estesa , la compactació si s'escau i taxes abocament.    
   Tot inclòs.. (P - 2)    

3 E01003 M3 Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou 3,20 8.127,406 26.007,69 

   la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé,    
   a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs    segons    
   Direcció d'Obra. (P - 3)    

4 E01026 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. 1,39 23.144,000 32.170,57 

   Tot inclòs, completament acabat. (P – 14)    
5 E01009 M3 Terraplè sòls tolerables per a nucli amb terres procedents de les 1,46 4.281,294 6.250,69 

   excavacions o de prèstecs interiors al polígon. Inclosa la seva    
   excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i    
   compactació. Tot inclòs, completament acabat. (P - 6)    

9 E01013 M3 Terraplè sòls seleccionats amb terre procedents de prèstecs 7,25 4.201,179 30.458,55 

   exteriors al polígon. Inclosa la seva excavació, càrrega ,trasport a    
   qualsevol   distància,   estesa   i   compactació.Tot     inclòs,    
   completament acabat. (P - 7)    

10 E01019 M3 Enderrocament  de murs, tanques  d'obra,  marges,  etc. de 6,25 666,514 4.165,71 

   qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.   Càrrega,    
   condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció    
   Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància    
   , estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs. (P - 10)    

14 E01025 Ml Desmontatge de tanques metàl.liques i baranes, inclòs demolició 3,49 40,000 139,60 

   de fonaments amb mitjans mecànics o manuals,  transport a    
   l'abocador autoritzat a qualsevol distància dels materials i taxes    
   abocament.Tot inclòs completament acabat. (P - 13)    

15 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de 79,32 215,000 17.053,8 

   diàmetre interior, inclosa solera i recobriment de formigó, tall    
   d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament    
   i manteniment de l'abocador (P - 102)    

16 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell 41,18 3,000 123,54 

   de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i    
   demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador    
   dels materials resultants (P - 101)    

17 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical 28,98 4,000 115,92 

   de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició    
   de  fonamentacions,  càrrega  i  transport  a  l'abocador dels    
   materials resultants (P - 100)    

18 E01024 Ml Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. (P - 5,57 82,000 456,74 

   12)    
19 E01055 M2 Enderrocament de paviments asfalticde qualsevol gruix amb 4,46 820,000 3.657,2 

   mitjans mecànics o manuals. Càrrega, transport a l'abocador    
   autoritzat a qualsevol distància , estesa dels materials i taxes    
   abocament. Tot inclòs (P - 17)    

20 E01023 M2 Fresats de paviments afàltics amb mitjans mecànics càrrega , 7,82 128,000 1.000,96 

   transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i estesa i    
   taxes abocament. Tot inclòs. (P - 11)    

25 E08094 Ut Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació,   completa 609,52 2,000 1.219,04 

   aquesta  unitat  el  desmantelament  del  punt  de  llum, nou    
   fonamentació,   connexions   a   lìnia   existent.   Tot   inclòs    
   completament acabat, segons plànols. (P - 74)    

26 E01044 Ut Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la carrega, 36,22 6,000 217,32 
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   transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, estesa    
   dels materials i taxes abocament. Tot inclòs   completament    
   acabat. (P - 16)    

27 E153017 UT Transplantament d'arbre existent de 30-60 cm de perímetre de 193,02 2,000 386,04 

   tronc a 1m de terra, amb màquina transplantadora i seguint les    
   indicacions de la ntj 08e, inclou esporga, formació de pa de terra,    
   excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació.tot    
   completament acabat. (P - 91)    

30 E01006 M3 Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària, inclòs 5,22 3.921,893 20.472,28 

   entibacions, amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus    
   de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a    
   l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot    
   inclòs. (P - 4)    

31 E01007 M3 Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb 5,11 1.428,301 7.298,62 

   mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs    
   roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a    
   qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. (P - 5)    

32 E01014 M3 Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria,  amb 3,76 3.921,891 14.746,31 

   mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents d'excavació    
   o de prèstec. Tot inclòs. (P - 8)    

33 E01015 M3 Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb 3,96 1.131,601 4.481,14 

   mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents d'excavació    
   o de prèstec. Tot inclòs. (P - 9)    
TOTAL SUBCAPITOL  01.01.01   208.439,97  
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OBRA 

CAPITOL 

SUBCAPITOL 

01 PRESSUPOST  17881010 

1 URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

2 PAVIMENTACIÓ 
 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E02006 M3 Sauló compactat   en formació    de    paviment,   inclòs 16,89 99,545 1.681,32 

   subministrament, estesa i compactació al 95% PM. Tot inclòs. (P    
   - 20)    

2 E02009 Tm Aglomerat  asfàltic  rodadura  tipus  D/S-12  granitic,   inclou 51,39 2.822,269 145.036,40 

   subministrament, col.locació, regs de betun asfaltic, estesa i    
   compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 22)    

3 E02007 Tm Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granitic,    inclou 48,19 3.239,766 156.124,32 

   subministrament, col.locació, regs de betun asfaltic, estesa i    
   compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 21)    

4 E02003 M3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, 18,77 8.472,608 159.030,85 

   estesa,  refí i compactació al 100% PM capa sub-base.  Tot    
   inclòs. (P - 19)    

5 E02001 M3 Sub-base  granular  tot-u  natural  compactada.  Inclòs  refí i 15,79 500,000 7.895,00 

   compactació de l'esplanada. (P - 18)    
6 E02017 M2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 15 cm, inclou 16,68 5.407,387 90.195,22 

   p.p. de junts de dilatació i contracció, malla electrosoldada de    
   150x150x6 mm, formació d'escossells, encofrats i matavius, etc.    
   Acabat arremolinat amb helicòpter, reglejat o respejat. Tot inclòs    
   segons plànols. (P - 23)    

7 E02028 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó 26,36 1.246,320 32.852,99 

   de 100x14/17x28 amb rigola de 30x30x8 amb base de formigó    
   HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols de detall.    
   Tot inclòs completament acabat. (P - 25)    

8 E02033 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó 30,11 153,000 4.606,83 

   de 60x10/37x25 remontable amb rigola de 30x30x8 amb base de    
   formigó HM-20, inclou p.p. de peces especials, segons plànols    
   de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 26)    

9 E02044 Ml Subministrament i col.locació de rigola de rajol hidràulic 30x30x8, 11,24 1.006,822 11.316,68 

   amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs. 
(P-28) 

   

10 E02034 Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó 11,72 2.596,167 4.465,41 

   de 100x8x20 amb base de formigó HM-20, inclou i p.p. de peces    
   especials,segons plànols de detall. Tot inclòs. (P - 27)    

11 E02020 M2 Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de 19,82 107,000 2.120,74 

   formigó de 20x10x8 de gruix aprox. amb llit de sorra de 0,03-0,05    
   m, i reblè de junts amb sorra fina o morter de ciment. Tot inclòs.    
   (P – 24  )    

12 E02052 Ut Subministrament i col.locació de gual de vianants, 2.80x1.17 m, 356,69 16,000 5.707.04 

   inclou peces especials prefabricades segons plànols de   detall.    
   Tot inclòs completament acabat. (P - 29)    

13 EX2052 Ut Subministrament i col.locació de gual de vianants, 5.00x1.17 m, 635,71 12,000 7.628,52 

   inclou peces especials prefabricades segons plànols de   detall.    
   Tot inclòs completament acabat. (P – 29 )    

       
TOTAL SUBCAPITOL  01.01.02   628.661,32  
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E04124 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 400 mm (D. 36,01 528,570 19.033,81 

   interior 343 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1,    
   previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta    
   unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs    
   completament acabat. (P - 46)    

4 E04072 Ut Pou de registre circular tipus ́ ´D´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o 476,45 8,000 3.811,60 

   formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la    
   base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc    
   quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons    
   plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 42)    

5 E04075 Ut Pou de registre circular tipus ́ ´F´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o 543,93 5,000 2.719,65 

   formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la    
   base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc    
   quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons    
   plànols (Pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs    
   completament acabat. (P - 43)    

6 E04088 Ut Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 12,11 25,000 302,75 

   replès de formigó (cal sortir del terra 0,50 m). Tot inclòs. (P - 44)    
7 E04151 Ut Construcció d'arqueta de registre presa de mostres escomeses 278,22 25,000 6.955,50 

   de clavegueram, 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 foneria. Tot    
 

8 

 

E04130 

 

Ml 

inclòs completament acabat. (P - 49) 

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 250 mm (D. 
interior 216 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, 
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta 

unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs 
completament acabat. (P - 47) 

 

16,62 

 

375,000 

 

6.232,50 

 

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.03 39.055,81  
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E04042 Ml Subministrament i col.locació de tub de PVC rígit, tipus doble 23,99 870,000 20.871,30 

   capa, norma UNE-53332 DN 250 mm (Interior 237,6 mm) amb    
   solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra, inclòs    
   execució  de  junts  i  p.p.  de  peces  especials.  Tot   inclòs    
   completament acabat. (P - 41)    

2 E04090 Ut Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, 116,48 33,000 3.843,84 

   segons plànols, inclou marc massisat amb formigó HM-20 i reixa.    
   Tot inclòs completament acabat. (P - 45)    

3 E04148 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D. 39,35 870,000 34.234,50 

   interior 271 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1,    
   previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta    
   unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20.    
   Tot inclòs completament acabat. (P - 48)    

4 E04124 Ml Subministrament i col.locació de tub PE (AD) DN 400 mm (D. 36,01 557,421 20.072,73 

   interior 343 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1,    
   previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta    
   unitat, la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs    
   completament acabat. (P - 46)    
 

 
5 

 

 
E04088 

 
 
Ut 

Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 
replès de formigó (cal sortir del terra 0,50 m). Tot inclòs. (P - 44) 
 

 

 
12,11 

 

 
25,000 

 

 
302,75 

 

6 
 

ECX001 
 

Ut Subminstre i col—locació d'arqueta de registre de 38x378  

amb inscripció pluvials o residuals, i connexió a l'escomesa  

de la parcel—la, i p.p de peces especials. Tot inclós (P - 99) 

 

180,00 
 

25,000 
 

4.500,00 

 
7 

 
E04072 

 
Ut 

Pou de registre circular tipus ́ ´D´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o 
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la 
base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc 

quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons 
plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 42) 

 

 
476,45 

 
8,000 

 
3.811,60 

 
 

8 

 
 

E04075 

 
 

Ut 

Pou de registre circular tipus ́ ´F´´ D=<80 cm d'obra de fàbrica o 
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la 

base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc 
quadrat, massisat i tapa de fosa dúctil de seguretat, segons 

plànols (Pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs 

completament acabat. (P - 43) 

 

 

543,93 

 
 

19,000 

 
 

10.334,67 

 

 
9 

 

 
E01031 

 

 
M2 

Subministrament i col.locació de geotèxtil de fil continu 100% 
poliester tipus 11/270 gr/m2 amb un cavalcament minim de 30 

cm. Tot inclòs, completament acabat. (P - 15) 

 

 

 
2,19 

 

 
170,000 

 

 
372,30 

 
10 

 
E04X49 

 
Ml 

Tub de drenatge D110mm de PE amb assentament de formigó 
HM-20 o material impermeable, segons plànols, inclòs 

subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot 

inclòs completament acabat. (P - 50) 

 

 
11,10 

 
104,000 

 
1.154,40 

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.04 99.498,09  
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  
 

 
1 

 

 
E05024 

 

 
Ml 

Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta 
densitat D125 mm,gruix 11.4mm, assentada i recoberta de sorra. 
Apte per a 16 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot 

inclòs completament acabat. 

(P – 51 ) 

 

 

 
18,03 

 

 
1.097,865 

 

 
19.794,51 

 

 
2 

 

 
E05119 

 

 
Ut 

Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb 
racord D45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb 

arqueta. Tot inclòs completament acabat. 

(P - 53) 

 

 

 
220,15 

 

 
9,000 

 

 
1.981,35 

 
 

3 

 
 

E05127 

 
 

Ml 

Protecció per a conducció sota vial per a tubs de PVC i 
polietileno, inclusiu senyalització del creuament, segons plànols 

de detall, tot inclòs completamet acabat. 
(P - 55) 
 

 

20,59 

 
 

110,000 

 
 

2.264,90 

 

 
4 

 

 
E05156 

 

 
Ut 

Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta 
de foneria dúctil, seient elàstic, per tub de polietilè, per una P.N. 

16 Atm de D125mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix 

d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs completament acabat. 

(P - 56) 
 

 

 
616,92 

 

 
22,000 

 

 
13.572,24 

 
 
 

5 

 
 
 

E05122 

 
 
 

Ut 

Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, 
totalment equipat, amb arqueta i senyalització vertical. Tot inclòs 

completament acabat. 
(P – 54    ) 

 

 
762,99 

 

 
3,000 

 

 
2.288,97 

TOTAL SUBCAPITOL  01.01.05   39.901,97  
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OBRA 

CAPITOL 

SUBCAPITOL 

01 PRESSUPOST  17881010 

01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

06 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ 
 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E06035 Ml Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de  3x240 44,79 1.035,800 46.393,48 

   mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs jocs d'empalmadors i terminals    
   connexió a ce.les estacions transformadores. (P - 60)    

2 E06002 Ml Conducció per a mitja tensió, inclou, excavació, replè i compactat 6,24 970,000 6.052,80 

   de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE, i cinta    
   de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons    
   plànols. (1 Circuit)    
   (P - 57)    

3 E06050 Ml Conducció  per  a  mitja  tensió  en  pas  de  calçada, inclou, 18,96 67,000 1.270,32 

   excavació, replè 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 - 63)    
TOTAL SUBCAPITOL  01.01.06   53.716,60  
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OBRA 

CAPITOL 

SUBCAPITOL 

 

01 PRESSUPOST  17881010 

01 URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

07 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ 
 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E06033 Ml Conducció  per  a  baixa  tensió,  inclou,  excavació,  replè  i 5,12 986,605 5.051,42 

   compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de    
   PE,  i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament    
   acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 58)    

3 E06045 Ml Conducció  per  a  baixa  tensió,  inclou,  excavació,  replè  i 9,49 73,000 692,77 

   compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de    
   PE,  i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament    
   acabat, segons plànols. (3 Circuits)    
   (P - 61)    

4 E06034 Ml Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, 14,71 38,000 558,98 

   excavació, replè 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 -    
   59)    

5 E06049 Ml Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, 24,85 17,000 422,45 

   excavació, replè 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. (3 circuits)    
   (P – 62 )    

6 E06062 Ml Subministre i col.locació conductor de baixa tensió  3x240+150 19,24 986,605 18.982,28 

   mm2 AL, inclòs jocs d'empalmadors. (P - 64)    
TOTAL SUBCAPITOL  01.01.07   25.707,89  
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E08087 Ml Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, 8,59 1.194,483 10.260,61 

   tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i replé    
   compactat de rases, completament acabat, segons plànols. (P -    
   71)    

2 E08088 Ml Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa 19,53 98,000 1.913,94 

   excavació, formigó, tubs de polietilè AD i replé compactat de    
   rases, completament acabat, segons plànols. (P - 72)    

3 E08081 Ml Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus 5,70 1.296,483 7.389,95 

   R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6 mm2.    
   (P - 69)    

5 E08086 Ml Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 4,19 1.296,483 5.432,26 

   mm2. per a circuit de terra.    
   (P - 70)    

7 E08095 Ut Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, 146,44 18,000 2.635,92 

   segons plànols. (P - 75)    
8 E08059 Ut Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, 549,86 8,000 4.398,88 

   inclòs làmpada de 250 w VSAP i equip de doble nivell. Tot inclòs    
   segons plànols.    
   (P - 68)    

9 E08057 Ut Subministrament i col.locació de lluminària tancada i equipada, 435,41 26,000 11.320,66 

   inclòs làmpada de 150 w VSAP i equip de doble nivell. Tot inclòs    
   segons plànols.    
   (P - 67)    

11 E08006 Ut Subministrament i col.locació de columna troncocònica de 8 m 359,45 26,000 9.345,70 

   d'alçada.  Inclosa  caixa  de connexió, cablejat  interior i    
   fonamentació,  segons plànols.    
   (P - 65    

12 E08008 Ut Subministrament i col.locació de columna troncocònica de10 m 515,65 8,000 4.125,20 

   d'alçada.  Inclosa  caixa  de connexió, cablejat  interior i    
   fonamentació,  segons plànols.    
   (P - 66)    

14 E08098 Ut Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F.Previst per 5.108,21 2,000 10.216,42 

   a 6 sortides.  Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor  de    
   tensió. Inclou subministrament i col.locació, cable   d'escomesa    
   elèctrica des de dins l'ET, CGP, transformadors de mesura i    
   proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció  de    
   l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comtador standard.    
   Tot segons l'informe tècnic de la Companyia   subministradora.    
   Inclosa obra civil necessària.    
   (P - 76)    

15 E08090 Ut Subministrament i instal.lació d'estabilitzador reductor de tensió 3.851,28 2,000 7.702,56 

   fins a 15 KVA. Tot inclos completament acabat.    
   (P - 73)    

16 E08110 Ut Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per un 1.945,39 2,000 3.890,78 

   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 - 77)    

 

TOTAL SUBCAPITOL  01.01.08   78.632,89  

 

  

OBRA 01    PRESSUPOST 

CAPITOL 01    URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 08    ENLLUMENAT PÚBLIC 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E05119 Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb 

racord D45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb 
arqueta. Tot inclòs completament acabat. 

(P - 53) 

 

220,15 8,000 1.761,20 

 
 

2 

 
 

E151007 

 
 

M2 

Adobat de fons a base d'incorporar al terreny 50 gr/m2 d'adob 
microgranulat d'alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5 u.f. 

isodur i l'aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques 

necessàries previ anàlisi de les terres d'aportació i existents. (P - 

88) 

 

 

0,13 

 
 

60,000 

 
 

7,80 

 
 

3 

 
 

E154X01 

 
 

UT 

Subministrament de Platanus Hispanica (Plàtan) de 16/18 cm de 
perímetre de tronc a 1 m de terra, copat com a mínim de 2.5 m 

d'alçària, amb copa ben formada i arrel nua, inclou 

subministrament i transport. (P - 94) 

 

 

35,00 

 
 

80,000 

 
 

2.800,00 

 
4 

 
E154Z01 

 
UT 

Romaní (Rosmarinus officinalis) de 0.2 a 0.3m d'alçaria en 

contenidor de 1.5l (P - 95) 

 

 
1,80 

 
1.281,000 

 
2.305,80 

 

5 
 

E154W01 
 

UT 
Ginestera (spartium junceum) d'alçària 0.6 a 0.8en contenidor de 1.5 
l (P - 93) 1,85 

 

855,000 
 

1.581,75 

6 E153008 UT Obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8 m i plantació d'arbre presentat 27,32 80,000 2.185,60 

   a arrel nua, inclou adobament de plantació   a base de   250    
   gr/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, substitució de 0,4 m3 de terra existent per terra vegetal    
   de textura franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria    
   orgànica  del 3%,  retirada  de les terres sobrants  i reg    de    
   plantació. inclou reg de plantació. (P - 89)    

7 E155010 UT Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera  mitjançant 1,20 80,000 96,00 

   aparell manual de pressió, inclou subministrament del producte i    
   aplicació. (P - 98)    

8 E155009 UT Tractament  herbicida  de  les  superfícies  de  sauló,  inclou 310,25 1,000 310,25 

   subministrament del producte, aplicació i retirada de les restes    
   vegetals que s'en derivin  a l'abocador autoritzat a qualsevol    
   distància. (P - 97)    

9 E155006 UT Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de l'aplicació 2,30 80,000 184,00 

   de 250 gr/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, inclou subministrament, transport i  aplicació, prèvia    
   aprovació del producte. (P - 96)    

10 E153013 UT Obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m i plantació d'arbust 2,25 2.136,000 4.806,00 

   presentat  en  contenidor   o  a  arrel  nua,  inclou      adobat    
   òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 50 gr d'adob químic    
   complex del tipus 12-12-17-2 mgo i 200 gr d'adob orgànic tipus    
   compost, formació d'escossell i reg de plantació. (P - 90)    

11 E153025 M3 Mulch a base d'escorça de pi, de 4 a 6 cm de diàmetre i d'1 a 2 39,65 855,000 33.900,75 

   cm  de  gruix  ,  en  formació  de  capa  de  10  cm,     inclou    
   subministrament, transport i estesa, prèvia aprovació del material    
   per part de la direcció facultativa abans del seu subministrament.    
   (P - 92)    

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.09 49.939,15  

 

OBRA 01    PRESSUPOST 

CAPITOL 01    URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 09    JARDINERIA 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E141002 UT P.A. de connexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou 1.495,46 1,000 1.495,46 

   enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de    
   retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de    
   connexió, comptador, arqueta segons especificacions    companyia    
   d'aigues amb verificació oficial. tot completament acabat. (P -    
   79)    

3 E142008 M Tubde polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat i 10 2,20 1.327,369 2.920,21 

   Atm de pressió nominal, inclou subministrament,   transport,    
   col.locació, muntatge, i part proporcional de peces especials. (P -    
   80)    

5 E143008 UT Degoter per insertar, autocompensant  tipus 'tech flow'  o 0,63 91,417 57,59 

   equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou   subministrament,    
   transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de    
   connexió. (P - 81)    

6 E145001 M3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com  a 10,30 318,568 3.281,25 

   màxim, amb piconatge de les terres, inclou càrrega i transport de    
   les terres sobrants a terraplè dins del sector. (P - 85)    

7 E145002 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant   capa 13,40 106,189 1.422,93 

   d'assentament i recobriment, inclou subministrament, transport i    
   col.locació. (P - 86)    

9 E145014 UT Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 406,75 1,000 406,75 

   cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb    
   formació de mitja canya de morter mixt 1:1:7/165 l (M-40B), i    
   solera de formigó HM-20 amb formació de pendent, amb tub de    
   desguàs de 75 mm de diàmetre connectat al clavegueram, inclou    
   subminitrament, transport i col.locació de tapa de dues fulles de    
   xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i    
   marc 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. tot completament acabat. (P -    
   87)    

10 E144046 UT Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb pressa 

manomètrica, inclou subministrament, transport, col.locació i 
parts proporcionals de peces especials. (P - 84) 
 

16,08 1,000 16,08 

 
11 

 
E144037 

 
UT 

Regulador de presió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 
Atm., inclou subministrament, transport, col.locació, muntatge 
dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió. (P - 82) 
 

 
180,66 

 
1,000 

 
180,66 

 
12 

 
E144041 

 
UT 

Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 

mesh amb pressa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, 

inclou subministrament, transport, col.locació, muntatge dins 
d'arqueta, i part proporcional de peces de connexió. (P - 83) 
 

 
238,73 

 
1,000 

 
238,73 

 

16 
 

E05075 
 

Ut Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta 

de foneria dúctil, seient elàstic, amb pletina, per una P.N. 16 Atm 
de D150mm, inclusiu eix d'extensió fix i trampilló. Tot inclòs 

completament acabat.(P - 52) 

460,43 
 

1,000 
 

460,43 

TOTAL SUBCAPITOL  01.01.10   10.480,10  

 

OBRA 01    PRESSUPOST 

CAPITOL 01    URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 10    XARXA DE REG 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E03003 Ml Línia discontínua de 10 cm, reflectant, dos components, segons 0,32 538,350 172,27 

   plànols. (P - 31)    
2 E03001 Ml Línia contínua de 10 cm, reflectant, dos components, segons 0,35 80,000 28,00 

   plànols. (P - 30)    
3 E03005 M2 Marca vial, dos components, segon plànols. (P - 32) 3,49 65,000 226,85 

4 E03007 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, 125,89 20,000 2.517,80 

   triangular de 0,90 m, amb suport de tub rectangular o rodó de 3    
   m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. (P - 33)    

5 E03009 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, 115,42 26,000 3.000,92 

   circular de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o rodó de 3 m,    
   inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. (P - 34)    

6 E03012 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, 138,03 4,000 552,12 

   octogonal de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o rodó de 3    
   m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. (P - 35)    

7 E03015 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, 109,63 12,000 1.315,56 

   quadrat de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o rodó de 3 m,    
   inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. (P - 36)    

8 GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals 236,61 2,380 563,13 

   de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),    
   localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat    
   (S-700),  amb  revestiment  reflectant  EG  nivell  1, inclosos    
   elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment    
   col—locada (P - 103)    

9 GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a 186,30 42,313 7.882,91 

   senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció    
   (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en    
   poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos    
   elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment    
   col—locada (P - 104)    

11 GBBVU203 m Pal  d'alumini  extrusionat  de  90  mm  de  diàmetre, segons 26,28 13,200 346,89 

   designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport    
   de senyals de trànsit, col—locat (P - 106)    

12 GBBVU210 m Pal d'alumini  extrusionat de 168  mm de diàmetre,   segons 167,07 32,900 5.496,60 

   designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport    
   de senyals de trànsit, col—locat (P - 107)    

15 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical 187,15 15,764 2.955,85 

   d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega  i    
   transport a l'abocador del material sobrant i col—locació dels perns    
   d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons  plànols,    
   totalment acabada (P - 105)    

16 E03X05 M2 Pintat de paviment de formigó amb pintura a l'oxid (P - 39) 1,17 935,424 1.094,45 

17 E03X06 M2 Pintat de paviment de formigó segons indicacions del Servei 1,15 55,000 63,25 

   Territorials de Carreteres (P - 40)    
18 E03X01 Ml Pintat de vorada amb dos components, segons indicacions  del 0,55 190,000 104,50 

   servei territorial del Carreteres de Lleida. (P - 38)    
19 E03023 Ml Subministrament i col.locació de barrera de seguretat  (bionda) 33,04 65,000 2.147,60 

   totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteidors, i p.p. de    
   peces especials. Tot inclòs, segons plànols de detall. (P - 37)    

TOTAL SUBCAPITOL  01.01.11   28.468,71  

 

OBRA 01    PRESSUPOST 

CAPITOL 01    URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 11    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

 

   total 110 cm. Tot inclós i completament acabat (P - 152)    
1 E17006 Ut Paperera tipus ́ ´Barcelona´´ o similar, de 40 cm de diàmetre i 1 114,78 26,000 2.984,28 

   m d'alçada, formada per planxa metàl.lica perforada, amb dos    
   peus, abatible i pintura amb dues capes d'imprimació antioxidant    
   i dues capes d'acabat amb pintura tipus ́ ´Oxiron´´ o similar de    
   color gris forja, inclou subministrament, transport, excavació,    
   col.locació  i  ancoratge  amb  daus  de  formigó.  Tot  inclòs    
   completament acabat. (P - 78)    
TOTAL SUBCAPITOL  01.01.12   2.984,28  

 

 
 
 

PRESSUPOST TOTAL OBRA: 1.265.486,78€ 

PRESSUPOST PER A CONTRACTA: 1.505.929,27€ 

PRESSUPOST GLOBAL: 1.822.174,41€ 

 

OBRA 01    PRESSUPOST 

CAPITOL 01    URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 

SUBCAPITOL 12    MOBILIARI URBÀ 


