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Amidaments



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 01  OBRA DE CAPTACIÓ
Obra Elemental 02  CANONADA CAPTACIÓ
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

2 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 402,000

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 83,000

4 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

5 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres seleccionades de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

6 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions
de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de
juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

AMIDAMENT DIRECTE 295,000

7 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 01  OBRA DE CAPTACIÓ
Obra Elemental 02  CANONADA CAPTACIÓ
Activitat 02  CANONADES

1 GFB1R580 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 800 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 2

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca, tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 E.B. 284,915 3,900 1.111,169 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.111,169

2 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Parcel·la 1.010,000 0,300 303,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,000

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Parcel·la 1.010,000 1.010,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.010,000

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Excavació 284,915 3,900 1.111,169 C#*D#*E#*F#
2 Dipósit -3,900 8,500 7,300 -241,995 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 869,174

5 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 95% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 E.B. 440,720 440,720 C#*D#*E#*F#
2 303,000 303,000 C#*D#*E#*F#
3 -8,500 7,300 0,300 -18,615 C#*D#*E#*F#

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 725,105

6 G261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 01  FORMIGONS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Llosa dipòsit 64,600 64,600 C#*D#*E#*F#
2 Llosa Planta principal 27,400 27,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT
2 Llosa 0,500 71,900 35,950 C#*D#*E#*F#
3 Murs 30,000 0,400 3,620 43,440 C#*D#*E#*F#
5 PILARS
6 Pilars 3,000 0,350 0,350 5,540 2,036 C#*D#*E#*F#
7 3,000 0,350 0,350 4,850 1,782 C#*D#*E#*F#
8 Mènsules 6,000 0,040 0,240 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA PRINCIPAL
11 Llosa 45,050 45,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,498

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 02  ARMATS

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

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

1 FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT
2 Llosa 2.361,200 2.361,200 C#*D#*E#*F#
3 Cèrcol 1.279,730 1.279,730 C#*D#*E#*F#

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 4

4 Pilons d = 45 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#
5 Pilons d = 65 13.223,430 13.223,430 C#*D#*E#*F#
6 Murs 4.551,620 4.551,620 C#*D#*E#*F#
8 PILARS
9 Pilars 944,460 944,460 C#*D#*E#*F#

10 Mènsules 47,760 47,760 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA PRINCIPAL
13 Llosa 2.958,880 2.958,880 C#*D#*E#*F#
14 Cèrcol 554,220 554,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.944,700

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 03  PILOTS

1 G3E5U125 m Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-25, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT
2 Pilons d = 45 4,000 22,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

2 G3E5U130 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-25, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT
2 Pilons d = 65 22,000 18,000 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

3 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT
2 Pilons d = 45 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

4 G3EZU065 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 5

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

1 FONAMENTACIÓ I DIPÒSIT
2 Pilons d = 65 22,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 04  ENCOFRATS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 LLOSA
2 Superfície 71,900 71,900 C#*D#*E#*F#
3 Costat 1 2,000 0,500 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Costat 2 2,000 0,500 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 MURS
7 Perímetre Ext. 30,000 3,620 108,600 C#*D#*E#*F#
8 Perímetre Int. 26,800 3,620 97,016 C#*D#*E#*F#

10 PILARS
11 Pilars 3,000 4,000 0,350 5,540 23,268 C#*D#*E#*F#
12 3,000 4,000 0,350 4,850 20,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,154

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 05  PREFABRICATS

1 E4LFV003 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud, de Prefabricats Pujol o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

2 E4LFV001 m Biguetes de formigo pretensat tipus 1806 S para formació de coberta inclinada, de Prefabricats Pujol o
equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 59,800

3 E4LFV005 u Conjunt d'elements entrebiguetat N/18-22, de Prefabricats Pujol o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 XPA1V003 pa Transport i muntatge de riostras i biguetes, totalment acabat

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 06  COBERTES

1 E545V001 m2 Coberta de planxa simple P30 prelacada, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques,
de Prefabricats Pujol o equivalent

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

1 12,800 7,500 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 XPA1V004 pa Transport i muntatge de coberta, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 07  CASETA EQUIPS ELÈCTRICS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Llosa 2,600 6,400 16,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,640

2 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 Llosa 2,600 6,400 0,300 4,992 C#*D#*E#*F#
2 Llinda 0,450 2,500 0,200 0,225 C#*D#*E#*F#
3 0,450 6,200 0,200 0,558 C#*D#*E#*F#
4 Biguetes 2,500 6,200 0,040 0,620 C#*D#*E#*F#
5 10,000 2,500 0,100 0,100 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,645

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

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

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 7

1 Llosa cimentació
2 Superior D12mm 31,000 2,600 0,890 71,734 C#*D#*E#*F#
3 13,000 6,300 0,890 72,891 C#*D#*E#*F#
4 Inferior D12mm 31,000 2,600 0,890 71,734 C#*D#*E#*F#
5 13,000 6,300 0,890 72,891 C#*D#*E#*F#
6 Coberta
7 Negatius D10mm 40,000 1,000 0,620 24,800 C#*D#*E#*F#
8 Suspensió D8mm 40,000 0,600 0,390 9,360 C#*D#*E#*F#
9 Riostra llinda D12mm 6,000 17,400 0,890 92,916 C#*D#*E#*F#

10 C llinda D6mm 116,000 1,100 0,220 28,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,398

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 1,000 2,600 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,400 0,300 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,620

5 E4E2R220 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares vistes, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb formigó
ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

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

1 2,000 6,200 3,400 42,160 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,500 3,400 17,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 0,600 0,600 -0,360 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 0,600 2,150 -1,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,510

6 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:4

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

1 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,200 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

7 E4LH6326 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
41 kNm per m d'amplària de sostre

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

1 6,200 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 8

8 E4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 6,200 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

9 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

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

1 6,200 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

10 E5113R61 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, de 6 cm de
gruix

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

1 6,200 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

11 E5ZA574E m Carener de peces prefabricades de formigó secció inclinada tipus sas o similar. Ref UP-275 l:50x27.5,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra amb formigonera de 165 l

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

1 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,200 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

12 E5ZH4DK4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 EABGV001 u Subministrament i col·locació de reixa de ventilació de xapa perforada de ferro pintada de 60x60cm. acabat
pintat amb esmalt antiòxid color forja tipus oxiron de titanlux.

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

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

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EABGV002 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de
60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior d'acer,
classe 3 segons UNE-EN 12825

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

1 Interior caseta equips elèctrics 5,800 2,100 12,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,180

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 08  ALTRES

1 GS8AV002 u Subministre i instal.lació de pont grua KONECRANES AUSIÓ, o equivalent, de 1000 kg de càrrega i 6,5 metres
de llum entre carrils, amb bigues ''carrileras'', pintat amb els cables i caixa de connexió elèctrica, polipast amb
limitador de càrrega totalment col·locat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 03  CALDERERIA I VALVULERIA
Activitat 01  CALDERERIA

1 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a soterrar, embridada o soldada amb un nivell de
qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3
segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM,
cargols, femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote
7439 de Kraft o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres
capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150
o equivalent (375 micres) inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació,
completament instal·lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 539,000
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 10

2 G44RR130 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de
qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3
segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM,
cargols, femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote
7439 de Kraft o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres
capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació Hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de Hempadur hi-built 45200 o
equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75
micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 1.685,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 03  CALDERERIA I VALVULERIA
Activitat 02  VALVULERIA

1 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GS1BR020 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GS1BR030 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament
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instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GS4BV001 u Comporta mural estanca amb accionament elèctric d'acer AISI 304 per a tub de DN 800
Inclou subminstrament i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 350
mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 200
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 GS5AU200 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus Belgicast BV.05.2CW o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GS5CR010 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, amb eix i bola d'acer inoxidable AISI-316, inclòs juntes
estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 GS5AR505 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 500 mm; PN 1 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 GF650V01 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, d'accionament manual mitjançant palanca, cos, bola i eix d'acer
inoxidable d'extrems roscats.Inclou els  accessoris necessaris pel muntatge. Completament instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 GF6C4000 u Subministrament i col·locació d'esmorteidor de pulsacions regulable d'acer inoxidable AISI 316, amb rosca NPT
de DN 1/2 '' PN40, inclòs juntes estanques i cargoleria muntat en canonada i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 GF671V45 u Vàlvula de retenció DN 450 PN 10 de doble disco provistes de superfícies d'estanqueïtat metall-polyuretà.
construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox. inclosos tots el materials
necessaris pel muntatge, completament muntada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 GF671V25 u Vàlvula de retenció DN 200 PN 10 de doble disco, provistes de superfícies d'estanqueïtat metall-polyuretà.
construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox. inclosos tots el materials
necessaris pel muntatge, completament muntada i provada.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 GS5AV002 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o equivalent DN
350 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59, preparat per a tensió 24 Vdc, cos
en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI
316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 GS5AV003 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o equivalent DN
200 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59, preparat per a tensió 24 Vdc, cos
en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI
316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 04  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Activitat 01  BOMBES

1 GS6BV001 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 18EKY/1 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada manomètrica
nominal 26 mca i cabal nominal 504 m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor elèctric de 75 kW ABB /
SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de
freqüència. Els rodets seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per
empaquetadura; Inclou protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra fixades per la Direcció
Facultativa; inclosos tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació; completament
instal·lada.

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

1 EB-Linyola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GS6BV002 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 12EJH/3 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada manomètrica
nominal 41 mca i cabal nominal 110 m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor elèctric de 30 kW ABB /
SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de
freqüència. Els rodets seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per
empaquetadura; Inclou protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra fixades per la Direcció
Facultativa; inclosos tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació; completament
instal·lada.

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

1 EB-Linyola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
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Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 04  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Activitat 02  FILTRES

1 GS3CV001 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo FMA 2006, o equivalent, per a un cabal de 220 m3/h format
per filtres de malles autonetejants elèctrics de 125 micres amb malla d'acer inoxidable AISI 316 L per a una
presió màxima de teball de 10 atm format pels seguents elements:
- 2 Filtres automàtics autonetejants elèctrics ø125 mm amb una superficie filtrant de 6.900 cm² amb motor
elèctric de neteja.
- Quadre de control i programador per a maniobra dels filtres automàtics.
- 4 Vàlvules de papallona ø150 tipus Wafer
- Col.lector d'entrada d'aigua bruta i sortida d'aigüa filtrada DN-250 i col.lector de neteja DN-80.
Inclou la conexió a la caldereria, anclatjes a la solera, juntes, perns d'anclatje i elements d'unió. Col.locat i
provat. Mesurada la unitat instal.lada.

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

1 EB-Linyola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 05  URBANITZACIÓ

1 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim,
incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40
cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

AMIDAMENT DIRECTE 121,000

2 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm
de pas i de malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent
excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i
formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 184,000

4 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats
granítics i emulsió bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

AMIDAMENT DIRECTE 921,000

5 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil
teòric

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

6 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
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AMIDAMENT DIRECTE 921,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 01  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 PPAE0200 pa Subministrament elèctric per a una potencia de 200 kW, incloent instal·lacions d’extensió i treballs d’adequació
d’instal·lacions existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 01  QUADRES BAIXA TENSIÓ

1 GG1M112 u Cojunt de quadre elèctric de potencia bombes (2 de 70 kW i 2 de 35 kW) compost d'armari metàlic, amb sòcol
de 100mm, tipus Prisma Plus Sistema P o similar IP-55 s/CEI-529 en xapa d'acer pintada amb resina
polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada, completament equipat amb resistències calefactores de150 W,
ventilador lateral amb filtre de 150 W, termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador digital de
temperatura, portaplànols interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16 W, armelles
d'elevació i tots els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Incloura maniobra,
embarrats amb pletines de coure, borner, cablejat auxiliar, joc d'esquemes electrics actualitzats, rotuls
identificadors de linies, siniotic exterior y material auxiliar de muntatge.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GG1M113 u Quadre elèctric de potència SB-AUX suministre normal (CT-3), segons esquema unifilar, format per conjunt
d'armaris marca SCHNEIDER ELECTRIC model PRISMA PLUS sistema G, IP 55, segons esquema unifilar.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes, cablejat auxiliar, joc d'esquemes elèctrics
actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador de línies, sinòptic exterior, suport, p.p. de material auxiliar per al seu
muntatge,  totalment instal·lat, comprovat i en ordre de funcionament.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GGPWV001 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o equivalent, en versió armari IP54 per a potència de
75 KW a 400V transportat i col·locat.

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

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

4 GGPWV002 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o equivalent, en versió armari IP54 per a potència de
30 KW a 400V transportat i col·locat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GG11CGP u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre amb borns bimetàl·lics, de 250 A, segons
esquema unesa número 9 i muntada superficialment. Incloura materials i mitjans necessaris per el seu
transport, col·locació, connexió i prova.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GG11CS1 u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 540x540x210 mm i muntada superficialment.Incloura materials i
mitjans necessaris per el seu transport, col·locació, connexió i prova.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 02  CABLEJAT BAIXA TENSIÓ

1 GG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 QGD 1,100 140,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

2 GG3191D4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
120 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 QGD 1,100 125,000 137,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,500

3 GG3191C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
95 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 QGD 1,100 90,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000
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4 GG3191B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
70 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 QGD 1,100 30,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 GG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
50 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 QGD 1,100 30,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 GG319662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x
10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 QGD 1,100 10,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 SB-AUX 1,100 20,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

8 GG319634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 SB-AUX 1,100 130,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

9 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 SB-AUX 1,100 125,000 137,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,500

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 03  ENLLUMENAT I SERVEIS AUXILIARS
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 17

1 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color blanc, marca
Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En muntatge encastat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GGC50003 ut Sistema d'alimentació ininterrompuda tipus on-line, entrada xarxa 1, IV 400 V, entrada by-pass IV 400 V, tensió
de sortida regim permanent IV 400 V, potència 5 kVA autonomia 10 minuts, incloent rectificador-carregador,
ondulador, contactor estàtic sense tall de la càrrega de xarxa, by-pass manual per a servei i manteniment,
bateria d'acumuladors de plom estanc sense manteniment i tots els accessoris necessaris per al seu transport,
col·locació, connexionat i proves. Tot seguint els esquemes plantejats en projecte, especificacions i/o directrius
de la Direcció Facultativa, amb l'aparellatge necessari per a la seva realització

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GH11EP01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs fluorescents de 58 W i reactància electrònica,
incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Philips model Pacific TCW216 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GHB2EP01 ut Lluminària de vapor de sodi de 150W marca Philips Tempo o similar. Inclou làmpades corresponents. Inclou
subministra, instal·lació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 GH61BA01 u Bloc autònom estanc, IP-667, d'enllumenat d'emergència i senyalització, amb làmpada fluorescent PL 11 W, de
583 lumens per a cobrir 116 m2 i d'1 hora d'autonomia. Marca Daisalux, model Nova N11S o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador de bolet diàmetre 40 mm impulsional,
marca Telemecanique referència XAL-D1644 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de 32A-III+T i dos preses de 16A-II+T amb
interruptor diferencial i magnetotèrmics individuals, totalment equipada. Subministrament, montatge i cablejat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 04  CANALITZACIONS

1 GG2C1570 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66150 o similar equivalent de 60 x 150 mm.
Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell, accessoris de
muntatge i fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 GG2C3Z70 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66152 o similar equivalent de 150 mm. Incloent
part proporcional de fixacions.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 GG31V013 m Canonada d'acer flexible de D=21mm. Incloent suports. Completament col·locat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 275,000 302,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,500

4 GG1VV001 u Caixa de connexions IP 55, totalment connectada i instal·lada amb accessoris corresponents

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 GDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 05  XARXA DE TERRES

1 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part metàlica en general
que pugui quedar sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot l'edifici. S'utilitzarà cable de
coure un de 50 mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o
similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

4 GGD15000 u Abraçadora per a equipotencialitat canonades i elements metàl.lics.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

5 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de terres. Inclou motllo, cartutx i pòlvolra

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

6 GG3M11P0 m Conductor d'acer galvanitzat un d'1 x 95 mm2 de secció, amb un gruix mínim de recobriment de zenc de 70
micres, format per fils de diàmetre inferior a 2,5 mm.
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AMIDAMENT DIRECTE 85,000

7 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de vidre amb tapa transparent, protecció IP
437, de dimensions 245 x 155 mm, incloent 1 pont de connexió per a comprovació del circuit de posta a terra
amb embornament directe, sense terminal, per a cables fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència
HH CST 136282801 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 2.000 mm de longitud i 14 mm de diàmetre.
Clavada a terra i connectada. Incloent grapa de connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 06  PARALLAMPS

1 GLL001 U Sistema de parallamps per a protecció de la estació de bombament, format per:

1 Parallamps Nimbus CPT-L amb sistema de cebat electrònic
1 Peça adaptació Nimbus a màstil
1 Joc d'anclatges placa de bisos metàl·lics 15 cm (2 peces)
1 Màstil 6m Fe Galvanitzat (tram de 3m)
50m de Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm
9 Suports M-8 bronze
1 Tub de protecció baixant de 3m.
4 Maneguet d'unió de cable fins a 70mm2.
1 Vía de xispes encapsulat porcellana.
1 Arqueta de registre cuadrada de polipropile 300x300 mm amb regleta equipotencial inclosa y 3 terminals
brida.
3 Electrodes de coure de 300 micras 2000x14 mm
3 Grapa abarcón de llautó connexió jabalina.
1 Lowpat liquid compost activador perdurable per a presas de terra.
1 Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament.
1 Comptador d'impactes de raig segons Norma UNE 21186

Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 07  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 KG, amb pressió incorporada, d'eficiència ABC, acabat
exteriorment amb pintura epoxide color vermell, incloent fixació de suport a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, amb armari muntat
superficialment,  acabat exteriorment amb pintura epoxide color vermell, incloent fixació de suport a paret.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT
Activitat 08  VARIS

1 XPA1V002 pa A justificar. Realització de proves de control de qualitat d' execució de les obres (electricitat i control), incloent
proves de proteccions, mesura de l' aïllament dels cables, nivells d' il·luminació, mesura de la resistència de
posta a terra, tensions de pas i contacte, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA1V001 pa A justificar. Elaboració de la documentació As Build. Inclou manuals de funcionament i manteniment, així com la
correcció de la informació definida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1E002 pa Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 03  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Activitat 01  CONTROL

1 GG1M1014 u Subministre i muntatge d'armari de control format pels següents elements:

BMXP341000NOE          KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200                 RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500                 FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K               MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200               BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K             MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111               BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303                   CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810                 MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820                 BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310                 TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0             SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100                    BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3                          REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10               CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x4)
VW3A8306RC                 TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100                    CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAP0000 pa Partida alçada per a programació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG2C1570 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66150 o similar equivalent de 60 x 150 mm.
Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell, accessoris de
muntatge i fixació.
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 GG2C3Z70 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66152 o similar equivalent de 150 mm. Incloent
part proporcional de fixacions.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 03  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Activitat 02  INSTRUMENTACIÓ

1 GS9AU010 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica 4-20 mA,
compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40 bar], per zona no classificada IP66 i
junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat

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

1 Ramals impulsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Colector impulsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GS9DV001 u Manómetro d'esfera 100 mm, tipus motlle tubular de rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió inferior roscada de/1
2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aïllament i purgador, muntat en la canonada amb tots els
accesoris necessaris instal·lats i provat.

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

1 Ramals impulsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Col·lectors impulsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GS9EV001 ut Conversor PT100 - 4..24 mA per adecuació de senyal de PT100. Inclos subministrament i instalació.

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

1 Sonda debanaments del motor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sonda coixinets del motor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 GJMT002 ut Sensor de temperatura tipus PT100, inclós subministrament de petit material de montatge.

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

1 Sonda debanaments del motor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sonda coixinets del motor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal analògica 4-20
mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, incloent cable PE 10 m i junta
de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal·lat i provat
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GS9CV001 u Subministrament i col·locació de sonda de nivell amb interruptor tipus flotador, amb un tipus de senyal de
contacte metàlic i un cable amb una longitud de 10 m. Completament instal·lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 G69BV001 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 250
Inclou materials necessaris per a instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 G69BV002 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 500
Inclou materials necessaris per a instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Canonades
2 Ramal 1 3.722,335 3,333 12.406,543 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.1 132,110 3,333 440,323 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.2 129,431 3,333 431,394 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.3 931,909 3,333 3.106,053 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.3.1 112,035 3,333 373,413 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.4 274,266 3,333 914,129 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.5 373,223 3,333 1.243,952 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.6 131,844 3,333 439,436 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 1.7 108,466 3,333 361,517 C#*D#*E#*F#
12 Camins d'obra 4.915,000 10,000 49.150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68.866,760

2 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Ramal 1 3.722,335 3.722,335 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 132,110 132,110 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.2 129,431 129,431 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.3 931,909 931,909 C#*D#*E#*F#
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5 Ramal 1.3.1 112,035 112,035 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.4 274,266 274,266 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.5 373,223 373,223 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.6 131,844 131,844 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.7 108,466 108,466 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.915,619

3 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Ramal 1 8.976,315 8.976,315 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 326,288 326,288 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.2 310,643 310,643 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.3 1.993,702 1.993,702 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.3.1 234,250 234,250 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.4 566,960 566,960 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.5 791,649 791,649 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.6 293,636 293,636 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.7 229,223 229,223 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 13.722,666

4 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Ramal 1 2.443,504 2.443,504 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 94,369 94,369 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.2 67,667 67,667 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.3 536,875 536,875 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.3.1 63,081 63,081 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.4 156,195 156,195 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.5 217,410 217,410 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.6 71,969 71,969 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.7 60,468 60,468 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.711,538

5 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres seleccionades de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal 1 271,500 271,500 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 10,485 10,485 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.2 7,519 7,519 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.3 59,653 59,653 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.3.1 7,009 7,009 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.4 17,355 17,355 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.5 24,157 24,157 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.6 7,997 7,997 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.7 6,719 6,719 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,394

6 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions
de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de
juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

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

1 Ramal 1 6.184,583 6.184,583 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 219,380 219,380 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.2 234,501 234,501 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.3 1.389,580 1.389,580 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.3.1 163,268 163,268 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.4 391,201 391,201 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.5 547,007 547,007 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.6 212,653 212,653 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.7 161,181 161,181 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.503,354

7 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

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

1 Ramal 1 3.722,335 3.722,335 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 132,110 132,110 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.2 129,431 129,431 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.3 931,909 931,909 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.3.1 112,035 112,035 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.4 274,266 274,266 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.5 373,223 373,223 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.6 131,844 131,844 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.7 108,466 108,466 C#*D#*E#*F#
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 5.915,619

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Massissats de formigó

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 03  CANONADES

1 GFB1R511 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 1.1 216,130 216,130 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.2 100,718 100,718 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.3
4 P.K. 0+264.995 - 0+799.104 534,109 534,109 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.3.1 93,892 93,892 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.4 232,486 232,486 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 1.5 323,601 323,601 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 1.6 107,121 107,121 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 1.7 90,003 90,003 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.698,060

2 GFB1R512 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 1
2 P.K. 1+717.966 - 2+952.130 1.234,475 1.234,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,475

3 GFB1R514 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 140 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 26

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

1 Ramal 1.3
2 P.K. 0+000 - 0+264.995 264,995 264,995 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,995

4 GFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 1
2 P.K. 1+327.967 - 1+717.966 389,999 389,999 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,999

5 GFB1R518 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 180 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 1
2 P.K. 0+782.070 - 1+327.967 545,897 545,897 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,897

6 GFB1R522 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 225 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 1
2 P.K. 0+402.498 - 0+782.070 379,572 379,572 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,572

7 GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 1
2 P.K. 0+000 - 0+402.498 402,498 402,498 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,498

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 04  VALVULERIA
Activitat 01  VENTOSES
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 27

1 GS1BR110 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

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

1 Ramal 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 GDDRV100 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de dimensions interiors 100x100x105 cm, per
ventoses DN50 a DN100, amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de
geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3
mm i tapa de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau, col·locat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 04  VALVULERIA
Activitat 02  DESGUASSOS

1 GS11W011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T1 composat per vàlvula de comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a
connexió a ramal de reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb
tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6
Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GS11X011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T2 composat per vàlvula de comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a
connexió a ramal de reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, 1 colze de PEAD injectat DN 63 de 90º, T
de PEAD 63-50-63 per a derivació a racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula
d'aïllament de comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a
l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, maniguet mascle-mascle de llautó de DN 1 1/2'', colze
mascle- emella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 28

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GDD2P001 u Pericó prefabricat per a desguassos T1 i T2 de formigó armat amb pota d'elefant de dimensions interiors
100x100x105 cm amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15, dues oberturas
de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm,
amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau. Inclou solera de formigó armat HA-25 de dimensions
1,60x1,60x0,20 m armada amb barres de 10/20 cm d'acer B500S i reforços de formigó en entrada i sortida de
pericó, col·locat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 05  HIDRANTS
Activitat 01  HIDRANTS

1 GS1MR120 u Conjunt hidrant individual de 2´´ composat per derivació a hidrant amb canonada de DN variable, portabrides
amb brida boja DN 63 PN 16, vàlvula de comporta tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent de DN 50 PN 16 amb
tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 50 de pujada connexió amb brides
bojes amb dos empelts de 1'' i de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2
conjunts manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 2'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula volumètrica
amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150
micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per
diafragma, de DN50'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides
DN 50 PN 16 amb 2 empelts de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte
funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GS1MR130 u Conjunt hidrant individual de 3´´ composat per derivació a hidrant amb canonada de DN variable, portabrides
amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de comporta tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent de DN 80 PN 16 amb
tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides
bojes amb dos empelts de 1'' i de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2
conjunts manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula volumètrica
amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150
micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per
diafragma, de DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides
DN 80 PN 16 amb 2 empelts de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte
funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 1.5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 1.7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 GS180V33 u Subministre i instal.lació de conjunt d'hidrant múltiple de 3'' de PN 10 format per: coll de cigne d'acer de DN 50
mm per a la connexió de la canonada, suport triple sobre vàlvula de comporta, vàlvula de comporta de
tancament elàstic DN 50 mm, coll de cigne d'acer per a la connexió superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa
trifuncional de 1'', manòmetre de glicerina, filtre caçapedres de DN 50 mm, derivació de caldereria i recolzament
A-80. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc.
Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

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

1 Ramal 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GS180V23 u Subministre i instal.lació dhidrant doble de 3'' de PN 10 format per: coll de cigne d'acer de DN 80 mm per a la
connexió de la canonada, suport triple sobre vàlvula de comporta, vàlvula de comporta de tancament elàstic DN
80 mm, coll de cigne d'acer per a la connexió superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa trifuncional de 1'',
manòmetre de glicerina, filtre caçapedres de DN 80 mm, derivació de caldereria i recolzament A-80. S'inclouen
les brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat
i provat.Segons planols.

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

1 Ramal 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 1.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 1.3.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 1.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 GS180V43 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 2'' per a hidrant doble, format per: tram de
col.lector de DN 50 mm, vàlvula volumètrica URAMED, o similar, DN 50 mm (reductora de pressió, amb emisor
de polsos i sol.lenòide) i part proporcional de canonada de PEAD. S'inclouen les brides bojes necessàries, així
com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 GS180V20 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 3'' per a hidrant doble format per: tram de
col.lector de caldereria, de vàlvula volumètrica URAMED, o similar, DN 80 mm (reductora de pressió, amb
emisor de polsos i sol.lenòide), colls de cignes de baixada i suport triple. S'inclouen les brides bojes
necessàries, així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i provat.Segons
planols.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 05  HIDRANTS
Activitat 02  OBRA CIVIL

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 30

1 Hidrants simples 11,000 2,360 3,140 81,514 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants dobles 11,000 2,860 3,140 98,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,298

2 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Hidrants simples 11,000 2,360 3,140 0,200 16,303 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants dobles 11,000 2,860 3,140 0,200 19,757 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,060

3 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 Hidrants simples 11,000 2,360 3,140 0,300 24,454 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants dobles 11,000 2,860 3,140 0,300 29,635 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,089

4 G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Hidrants simples 11,000 2,360 3,140 0,100 8,151 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants dobles 11,000 2,860 3,140 0,100 9,878 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,029

5 E5451336 m2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia
entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions
mecàniques

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

1 Hidrants simples 11,000 2,360 3,140 81,514 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants dobles 11,000 2,860 3,140 98,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,298

6 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de
la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

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

1 Hidrants simples 11,000 0,054 0,594 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants dobles 11,000 0,144 1,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,178
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 31

7 F6A1LV36 m Reixat d'acer d'alçària 2,25 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm,
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

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

1 Hidrants simples 11,000 2,360 3,140 2,000 121,000 C#*(D#+E#)*F#
2 Hidrants dobles 11,000 2,860 3,140 2,000 132,000 C#*(D#+E#)*F#
3 0,000 C#*(D#+E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,000

8 G440U04S m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 S de 20x20 cm i 10 mm de diàmetre, completament col·locada.

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

1 Hidrants simples 11,000 2,360 3,140 2,000 163,029 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants dobles 11,000 2,860 3,140 2,000 197,569 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,598

9 GAR5RV32 u Porta metàl.lica de 1 fulla de 1x2,25 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de
pas i malla d'acer galvanitzat i de d 2,7 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent pous
per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat, totalment instal.lada
segons plànos.

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

1 Nombre total d'hidrants 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Ramal 8 222,479 222,479 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8 bis 428,025 428,025 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1 79,088 79,088 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.1 bis 233,193 233,193 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1.1 178,524 178,524 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 8.1.2 422,470 422,470 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 8.1.2.1 240,583 240,583 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 8.1.3 59,395 59,395 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.2 1.597,912 1.597,912 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 8.2.1 335,726 335,726 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 9 1.666,598 1.666,598 C#*D#*E#*F#
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12 Ramal 9.1 81,253 81,253 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 9.2 803,622 803,622 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 9.2.1 78,668 78,668 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 9.3 279,686 279,686 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 9.4 140,074 140,074 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 9.5 220,456 220,456 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 9.5.1 37,017 37,017 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.104,769

2 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Ramal 8 846,874 846,874 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8 bis 2.204,504 2.204,504 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1 387,435 387,435 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.1 bis 912,867 912,867 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1.1 523,658 523,658 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 8.1.2 1.325,795 1.325,795 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 8.1.2.1 728,386 728,386 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 8.1.3 254,036 254,036 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.2 4.468,294 4.468,294 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 8.2.1 910,919 910,919 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 9 5.092,322 5.092,322 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 9.1 221,838 221,838 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 9.2 2.390,126 2.390,126 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 9.2.1 234,256 234,256 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 9.3 747,594 747,594 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 9.4 379,066 379,066 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 9.5 606,627 606,627 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 9.5.1 91,192 91,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.325,789

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Canonades
2 Ramal 8 222,479 3,333 741,523 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8 bis 428,025 3,333 1.426,607 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.1 79,088 3,333 263,600 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1 bis 233,193 3,333 777,232 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 8.1.1 178,524 3,333 595,020 C#*D#*E#*F#
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7 Ramal 8.1.2 422,470 3,333 1.408,093 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 8.1.2.1 240,583 3,333 801,863 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.1.3 59,395 3,333 197,964 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 8.2 1.597,912 3,333 5.325,841 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 8.2.1 335,726 3,333 1.118,975 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 9 1.666,598 3,333 5.554,771 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 9.1 81,253 3,333 270,816 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 9.2 803,622 3,333 2.678,472 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 9.2.1 78,668 3,333 262,200 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 9.3 279,686 3,333 932,193 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 9.4 140,074 3,333 466,867 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 9.5 220,456 3,333 734,780 C#*D#*E#*F#
19 Ramal 9.5.1 37,017 3,333 123,378 C#*D#*E#*F#
21 Camins d'Obra 7.024,000 10,000 70.240,000 C#*D#*E#*F#
22 961,000 14,000 13.454,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107.374,195

4 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Ramal 8 273,093 273,093 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8 bis 413,501 413,501 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1 82,115 82,115 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.1 bis 280,447 280,447 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1.1 153,104 153,104 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 8.1.2 339,476 339,476 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 8.1.2.1 196,063 196,063 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 8.1.3 67,222 67,222 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.2 1.310,160 1.310,160 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 8.2.1 299,147 299,147 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 9 1.836,687 1.836,687 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 9.1 81,101 81,101 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 9.2 761,414 761,414 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 9.2.1 63,691 63,691 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 9.3 254,239 254,239 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 9.4 125,364 125,364 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 9.5 218,934 218,934 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 9.5.1 35,665 35,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.791,423

5 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres seleccionades de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
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nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

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

1 Ramal 8 30,344 30,344 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8 bis 45,945 45,945 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1 9,124 9,124 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.1 bis 31,161 31,161 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1.1 17,012 17,012 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 8.1.2 37,720 37,720 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 8.1.2.1 21,785 21,785 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 8.1.3 7,469 7,469 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.2 145,573 145,573 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 8.2.1 33,239 33,239 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 9 204,076 204,076 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 9.1 9,011 9,011 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 9.2 84,602 84,602 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 9.2.1 7,077 7,077 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 9.3 28,249 28,249 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 9.4 13,929 13,929 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 9.5 24,326 24,326 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 9.5.1 3,963 3,963 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 754,605

6 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions
de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de
juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

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

1 Ramal 8 499,475 499,475 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8 bis 1.678,494 1.678,494 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1 282,977 282,977 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.1 bis 556,113 556,113 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1.1 345,964 345,964 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 8.1.2 931,797 931,797 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 8.1.2.1 500,833 500,833 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 8.1.3 168,524 168,524 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.2 2.929,092 2.929,092 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 8.2.1 563,726 563,726 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 9 2.862,418 2.862,418 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 9.1 128,121 128,121 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 9.2 1.492,365 1.492,365 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 9.2.1 160,335 160,335 C#*D#*E#*F#
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15 Ramal 9.3 452,522 452,522 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 9.4 233,568 233,568 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 9.5 348,488 348,488 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 9.5.1 49,799 49,799 C#*D#*E#*F#
19 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.184,611

7 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

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

1 Ramal 8 222,479 222,479 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8 bis 428,025 428,025 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1 79,088 79,088 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.1 bis 233,193 233,193 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1.1 178,524 178,524 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 8.1.2 422,470 422,470 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 8.1.2.1 240,583 240,583 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 8.1.3 59,395 59,395 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.2 1.597,912 1.597,912 C#*D#*E#*F#

10 Ramal 8.2.1 335,726 335,726 C#*D#*E#*F#
11 Ramal 9 1.666,598 1.666,598 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 9.1 81,253 81,253 C#*D#*E#*F#
13 Ramal 9.2 803,622 803,622 C#*D#*E#*F#
14 Ramal 9.2.1 78,668 78,668 C#*D#*E#*F#
15 Ramal 9.3 279,686 279,686 C#*D#*E#*F#
16 Ramal 9.4 140,074 140,074 C#*D#*E#*F#
17 Ramal 9.5 220,456 220,456 C#*D#*E#*F#
18 Ramal 9.5.1 37,017 37,017 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.104,769

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Massissats de formigó 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
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Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 03  CANONADES

1 GFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 8.1.1 241,223 241,223 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.1.2 534,860 534,860 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1.2.1 308,908 308,908 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.2.1 471,321 471,321 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 9.1 114,760 114,760 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 9.2.1 100,348 100,348 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 9.3 400,567 400,567 C#*D#*E#*F#
8 Ramal 9.4 197,516 197,516 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 9.5 56,193 56,193 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.425,696

2 GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 8.2
2 P.K. 0+400.417 - 1+213.291 812,874 812,874 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9
4 P.K. 1+280.000 - 2+068.190 788,190 788,190 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 9.2 1.054,163 1.054,163 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 9.5 303,110 303,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.958,337

3 GFB1R531 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 315 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 8.2
2 P.K. 0+215.862 - 0+400.417 184,555 184,555 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9
4 P.K. 0+676.430 - 1+280.000 603,570 603,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 788,125

4 GFB1R535 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 355 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 37

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

1 Ramal 9
2 P.K. 0+000 - 0+676.430 676,430 676,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,430

5 GFB1R540 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 8.2
2 P.K. 0+040.562 - 0+215.862 175,300 175,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,300

6 GFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 500 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i prova

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

1 Ramal 8
2 P.K. 0+000 - 0+223.896 223,896 223,896 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8 bis
4 P.K. 0+455.383 - 0+794.393 399,010 399,010 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.1
6 P.K. 0+000 - 0+067.337 67,337 67,337 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 8.1 bis
8 P.K. 0+459.038 - 0+688.964 229,926 229,926 C#*D#*E#*F#
9 Ramal 8.2

10 P.K. 0+000 - 0+040.562 40,562 40,562 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 960,731

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 04  VALVULERIA
Activitat 01  VENTOSES

1 GS1BR110 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Ramal 8.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.2.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 9.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 9.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GS1BR120 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

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

1 Ramal 8.1.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.1.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GS1BR130 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

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

1 Ramal 9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 9.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9.2.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GS1BR140 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 150 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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5 GS1BR150 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 200 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

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

1 Ramal 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GDDRV100 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de dimensions interiors 100x100x105 cm, per
ventoses DN50 a DN100, amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de
geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3
mm i tapa de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau, col·locat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 GDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de dimensions interiors 150x150x150 cm, per
ventoses DN150 a DN200, amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15 i feltre
de geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc
de 3 mm i tapa de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble
frontissa, tancamente amb candau, col·locat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 04  VALVULERIA
Activitat 02  DESGUASSOS

1 GS11W011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T1 composat per vàlvula de comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a
connexió a ramal de reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb
tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6
Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8.2.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 9.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9.2.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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2 GS11W010 u Conjunt de desguàs aeri de DN80, tipus T1 composat per vàlvula de comporta embridada DN 3´´; PN 1,6 Mpa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN90 PN16 per a
connexió a ramal de reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb
tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6
Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GS11X011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T2 composat per vàlvula de comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a
connexió a ramal de reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, 1 colze de PEAD injectat DN 63 de 90º, T
de PEAD 63-50-63 per a derivació a racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula
d'aïllament de comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a
l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, maniguet mascle-mascle de llautó de DN 1 1/2'', colze
mascle- emella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8.1.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 9.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GS11W012 u Conjunt de desguàs final de línia DN 250, tipus T3 composat per vàlvula de comporta embridada DN 250; PN
1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram d'acer de calderería de DN250, amb tots
els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8.1.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GDD2P001 u Pericó prefabricat per a desguassos T1 i T2 de formigó armat amb pota d'elefant de dimensions interiors
100x100x105 cm amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15, dues oberturas
de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm,
amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau. Inclou solera de formigó armat HA-25 de dimensions
1,60x1,60x0,20 m armada amb barres de 10/20 cm d'acer B500S i reforços de formigó en entrada i sortida de
pericó, col·locat i provat.
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AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6 GDD2P002 u Pericó prefabricat per a desguassos T3 amb pota d'elefant de dimensions interiors 150x150x150 cm, amb pota
de elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb
un pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de
plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau. Inclou
solera de formigó armat HA-25 de dimensions 2,10x2,10x0,20 m armada amb barres de 10/20 cm d'acer B500S
i reforços de formigó en entrada i sortida de pericó, col·locat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 05  PRESES DE REG
Activitat 01  PRESES DE REG ZONES 2 I 8

1 GS10PX10 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ia) per a xarxa principal o secundària de DN200 PN10
formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat amb dau de formigó
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8.1.2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.1.2.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1.1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 8.2.1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 GS10PX14 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ic) per a xarxa principal o secundària de DN200 PN10
formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada, 4 mm de gruix i empelt de 2'' per a
connexió de vàlvula i ventosa anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 16 tipus Ari D-050 o equivalent, muntada sobre carret elevador
composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent DN200 PN10 amb volant, cos i tapa en fosa dúctil
GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
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Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8.1.2.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GS10PX16 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus IV) per a xarxa principal o secundària de DN200 PN10
formada per:

Colze d'acer galvanitzat DN200 PN10 anclat amb anell de formigó HA-25 de reforç de l'entroncament.

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN400 PN10 a tub de PVC-U o PEAD i tapa cega amb sortida DN200.

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 8.1.3 existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 GS5YB250 u Conjunt connexió DN250 PN16, format per tram d'acer de calderería de DN250 amb connexió a ramal amb
brides bojes, amb vàlvula de comporta de DN250, tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i
correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 8.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 8.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma ASTM, incloent
solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb malla electrosoldada d'acer
corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de
reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 05  PRESES DE REG
Activitat 02  PRESES DE REG ZONA 9

1 GS10PX10 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ia) per a xarxa principal o secundària de DN200 PN10
formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat amb dau de formigó
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

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

1 Ramal 9 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 9.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9.2.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal 9.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Ramal 9.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Ramal 9.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Ramal 9.5.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 GS10PX11 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ib) per a xarxa principal o secundària de DN200 PN10
formada per:

Tram de tub de PEAD o PVC-U DN200 reforçat amb formigó en massa HM-20.

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat amb dau de formigó
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

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

1 Ramal 9 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 9.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GS10PX14 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ic) per a xarxa principal o secundària de DN200 PN10
formada per:
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Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada, 4 mm de gruix i empelt de 2'' per a
connexió de vàlvula i ventosa anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 16 tipus Ari D-050 o equivalent, muntada sobre carret elevador
composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent DN200 PN10 amb volant, cos i tapa en fosa dúctil
GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

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

1 Ramal 9.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 9.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GS10PX12 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus II) doble per a xarxa principal o secundària de DN200
PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix i terminació en T 200-200
anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Dues vàlvules de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades
per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

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

1 Ramal 9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal 9.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 9.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GS5YB250 u Conjunt connexió DN250 PN16, format per tram d'acer de calderería de DN250 amb connexió a ramal amb
brides bojes, amb vàlvula de comporta de DN250, tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i
correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

1 Ramal 9.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma ASTM, incloent
solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb malla electrosoldada d'acer
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corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de
reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 06  SECCIONAMENTS

1 GS5YA250 u Conjunt seccionament tipus aeri DN250 PN16, format per reducción i/o ampliació d'acer de calderería segons
diàmetre de connexió a ramal amb brides bojes, coll de cigne de doble colze i alçada total 2000 mm en dos
parts, d'acer S-235-JR galvanitzat DN250 PN16 de pujada/baixada, amb dos empelts de 2´´ i 3/4´´, dos conjunts
de ventosa trifuncional 2´´ amb vàlvula de comporta de 2´´, 2 vàlvules d'esfera metàl·lica 3/4´´, tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GDDSS100 u Obra cilil per a seccionament DN < 400 format pels següents elements: massisos d'ancoratge de formigó, llosa
de formigó, tancament perimetral de mitjançant malla metàl·lica a simple torsó i porta d'accés d'una fulla de 2x1
m, totalment instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 06  ALTRES PARTIDES
Obra Elemental 01  ENCREUAMENTS AMB CARRETERES I CAMINS

1 G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca, tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 4,330

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2,200

3 GZ11W400 m Perforació horitzontal dirigida pilot en qualsevol tipus de terreny, eixamplament i col·locació d'una beina de
PE100 de DN 600mm PN10, inclòs canonada de PE100 i treballs de manipulació i soldadura. El preu inclou:
- Tub PE100 PN10 de DN 500mm.
- Transport de maquinària, emplaçament i retirada de l'equip de perforació horitzontal dirigida de 15 Tn.
- Canvi d'emplaçament, preparació de nova perforació i retirada de l'equip de perforació horitzontal dirigida de
15 Tn.
- Realització d'estudi de georadar i topografia per interpretació de terreny i serveis, eliminació de fangs-detritus
procedents de la perforació amb cub de neteja autotranspirant i contenidor estanc i subministrament d'aigua
neta.

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 GFG1R204 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe II segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 1,140

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 07  SERVEIS AFECTATS

1 XPASV001 pa Partida alçada a justificar per a les possibles reposicions en les afeccions en les xarxes de sèquies existents de
la comunitat de regants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 08  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GR471V07 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus alba, de perímetre de tronc 18/20, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 XPA1V005 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a realitzar el seguiment arqueològic durant el període de moviment de
terres de l'obra per la possible aparició de jaciments arqueològics.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA1V009 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus de construcció i demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLI DE PALS
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 47

Euro



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre de preus nº 1   

	



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 1

E4B9DA66P-1 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

E4E2R220P-2 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares
vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment i amb
traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades

63,57 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E4E765EEP-3 m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada
amb morter ciment 1:4

13,73 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

E4LFV001P-4 m Biguetes de formigo pretensat tipus 1806 S para formació de coberta inclinada, de
Prefabricats Pujol o equivalent

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E4LFV003P-5 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud, de Prefabricats Pujol o equivalent 53,74 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E4LFV005P-6 u Conjunt d'elements entrebiguetat N/18-22, de Prefabricats Pujol o equivalent 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E4LH6326P-7 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó
de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 41 kNm per m d'amplària de sostre

25,36 €

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

E5113R61P-8 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a
40 mm, de 6 cm de gruix

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E5451336P-9 m2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm,
amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30
%, col.locada amb fixacions mecàniques

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

E545V001P-10 m2 Coberta de planxa simple P30 prelacada, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb
fixacions mecàniques, de Prefabricats Pujol o equivalent

12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E5Z15N40P-11 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

13,52 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 2

E5ZA574EP-12 m Carener de peces prefabricades de formigó secció inclinada tipus sas o similar. Ref UP-275
l:50x27.5, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra amb formigonera de 165 l

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E5ZH4DK4P-13 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

42,99 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E9558045P-14 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial
d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825

81,40 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EABGV001P-15 u Subministrament i col·locació de reixa de ventilació de xapa perforada de ferro pintada de
60x60cm. acabat pintat amb esmalt antiòxid color forja tipus oxiron de titanlux.

113,83 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EABGV002P-16 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada

325,48 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

ED15B871P-17 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

23,80 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F6A1LV36P-18 m Reixat d'acer d'alçària 2,25 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

21,40 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FDDZ3154P-19 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

98,24 €

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

G221R010P-20 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G222R012P-21 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 3

G222R102P-22 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca, tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega
i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

G226R004P-23 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 95% del PM,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

G227U010P-24 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

G228U010P-25 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G22DU010P-26 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G22LR200P-27 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de
l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot
el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les
compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

G22LW100P-28 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres
seleccionades de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a
confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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Data: 17/06/12 Pàg.: 4

G22MR057P-29 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

23,32 €

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

G22MR075P-30 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

9,37 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

G261U010P-31 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica 2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

G3E5U125P-32 m Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de
barrina, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant,
formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

34,84 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

G3E5U130P-33 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de
barrina, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant,
formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

62,62 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

G3EZU045P-34 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

41,94 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G3EZU065P-35 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

74,89 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

G3Z1R010P-36 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,87 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G3Z1U010P-37 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,87 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G440U04SP-38 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 S de 20x20 cm i 10 mm de diàmetre,
completament col·locada.

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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G44RR120P-39 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a soterrar, embridada o soldada
amb un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una
qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft
o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o equivalent (50
micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G44RR130P-40 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada
amb un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una
qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft
o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres),
dues capes de Hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres), inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G450R4C8P-41 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

100,34 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

G450U040P-42 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 95,59 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

G450U070P-43 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 115,89 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

G45LR2A1P-44 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica,
inclòs col·locació, vibrat i curat

97,98 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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G4B0U020P-45 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G4D0U010P-46 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 33,71 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

G69BV001P-47 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 250
Inclou materials necessaris per a instal·lació

2.013,82 €

(DOS MIL TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

G69BV002P-48 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 500
Inclou materials necessaris per a instal·lació

4.221,27 €

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

G921R020P-49 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM,
mesurat sobre perfil teòric

21,35 €

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

G9J1R010P-50 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

G9K1R030P-51 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat,
inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GAR1R110P-52 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

32,01 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

GAR5R040P-53 u Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i de malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25

854,20 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

GAR5RV32P-54 u Porta metàl.lica de 1 fulla de 1x2,25 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 2,7 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous
amb formigó ha-25, encofrat, totalment instal.lada segons plànos.

419,77 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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GDD1R010P-55 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons
norma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa,
armada amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix,
anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de reducció de 100 cm a 70 cm,
segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

383,09 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

GDD2P001P-56 u Pericó prefabricat per a desguassos T1 i T2 de formigó armat amb pota d'elefant de
dimensions interiors 100x100x105 cm amb pota de elefant per a correcte assentament sobre
base de graves 5/15, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble
obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau. Inclou solera de formigó armat HA-25 de dimensions
1,60x1,60x0,20 m armada amb barres de 10/20 cm d'acer B500S i reforços de formigó en
entrada i sortida de pericó, col·locat i provat.

782,69 €

(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GDD2P002P-57 u Pericó prefabricat per a desguassos T3 amb pota d'elefant de dimensions interiors
150x150x150 cm, amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves
5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, dues
oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de plaxa d'acer
galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau.
Inclou solera de formigó armat HA-25 de dimensions 2,10x2,10x0,20 m armada amb barres
de 10/20 cm d'acer B500S i reforços de formigó en entrada i sortida de pericó, col·locat i
provat.

1.257,90 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

GDDRV100P-58 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de dimensions interiors
100x100x105 cm, per ventoses DN50 a DN100, amb pota de elefant per a correcte
assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un
pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble
obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau, col·locat i provat.

518,65 €

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

GDDRV200P-59 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de dimensions interiors
150x150x150 cm, per ventoses DN150 a DN200, amb pota de elefant per a correcte
assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un
pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble
obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,

868,10 €
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tancamente amb candau, col·locat i provat.

(VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

GDDSS100P-60 u Obra cilil per a seccionament DN < 400 format pels següents elements: massisos
d'ancoratge de formigó, llosa de formigó, tancament perimetral de mitjançant malla metàl·lica
a simple torsó i porta d'accés d'una fulla de 2x1 m, totalment instal·lat i provat.

290,56 €

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

GDG52657P-61 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,43 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GDK2A6F3P-62 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

104,24 €

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

GDKZHEC4P-63 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

68,54 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

GF650V01P-64 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, d'accionament manual mitjançant palanca,
cos, bola i eix d'acer inoxidable d'extrems roscats.Inclou els accessoris necessaris pel
muntatge. Completament instal·lada i provada.

20,80 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GF671V25P-65 u Vàlvula de retenció DN 200 PN 10 de doble disco, provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla
d'acer inox. inclosos tots el materials necessaris pel muntatge, completament muntada i
provada.

544,28 €

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GF671V45P-66 u Vàlvula de retenció DN 450 PN 10 de doble disco provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla
d'acer inox. inclosos tots el materials necessaris pel muntatge, completament muntada i
provada.

1.247,77 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

GF6C4000P-67 u Subministrament i col·locació d'esmorteidor de pulsacions regulable d'acer inoxidable AISI
316, amb rosca NPT de DN 1/2 '' PN40, inclòs juntes estanques i cargoleria muntat en
canonada i provat.

35,90 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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GFB1R511P-68 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

GFB1R512P-69 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 125 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

GFB1R514P-70 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 140 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GFB1R516P-71 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

10,50 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GFB1R518P-72 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 180 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

GFB1R520P-73 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 200 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

14,73 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

GFB1R522P-74 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 225 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

GFB1R525P-75 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 250 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

23,97 €

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

GFB1R531P-76 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 315 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

34,01 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
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GFB1R535P-77 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 355 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

45,33 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GFB1R540P-78 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 400 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

56,26 €

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

GFB1R550P-79 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 500 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

82,97 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GFB1R580P-80 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 800 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

192,28 €

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

GFG1R204P-81 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe II segons norma ASTM C-76M,
amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base d'assentament

41,00 €

(QUARANTA-UN EUROS)

GG11CGPP-82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre amb borns bimetàl·lics, de
250 A, segons esquema unesa número 9 i muntada superficialment. Incloura materials i
mitjans necessaris per el seu transport, col·locació, connexió i prova.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

GG11CS1P-83 u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 540x540x210 mm i muntada
superficialment.Incloura materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

124,99 €

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

GG1M112P-84 u Cojunt de quadre elèctric de potencia bombes (2 de 70 kW i 2 de 35 kW) compost d'armari
metàlic, amb sòcol de 100mm, tipus Prisma Plus Sistema P o similar IP-55 s/CEI-529 en
xapa d'acer pintada amb resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada, completament
equipat amb resistències calefactores de150 W, ventilador lateral amb filtre de 150 W,
termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador digital de temperatura, portaplànols
interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16 W, armelles d'elevació

21.478,00 €
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i tots els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb porta d' una fulla,
plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar. Incloura maniobra, embarrats amb pletines de coure, borner, cablejat
auxiliar, joc d'esquemes electrics actualitzats, rotuls identificadors de linies, siniotic exterior y
material auxiliar de muntatge.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

(VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)

GG1M113P-85 u Quadre elèctric de potència SB-AUX suministre normal (CT-3), segons esquema unifilar,
format per conjunt d'armaris marca SCHNEIDER ELECTRIC model PRISMA PLUS sistema
G, IP 55, segons esquema unifilar. Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure,
bornes, cablejat auxiliar, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador
de línies, sinòptic exterior, suport, p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, totalment
instal·lat, comprovat i en ordre de funcionament.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

9.873,00 €

(NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS)

GG1M1014P-86 u Subministre i muntatge d'armari de control format pels següents elements:

BMXP341000NOE          KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200                 RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500                 FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K               MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200               BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K             MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111               BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303                   CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810                 MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820                 BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310                 TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0             SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100                    BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3                          REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10               CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x4)
VW3A8306RC                 TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100                    CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

9.150,69 €

(NOU MIL  CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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GG1VV001P-87 u Caixa de connexions IP 55, totalment connectada i instal·lada amb accessoris corresponents 24,13 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GG2C1570P-88 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66150 o similar equivalent de
60 x 150 mm. Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions,
canvis de nivell, accessoris de muntatge i fixació.

18,96 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GG2C3Z70P-89 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66152 o similar equivalent de
150 mm. Incloent part proporcional de fixacions.

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GG3111V0P-90 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli,
tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de secció.

6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

GG3191A4P-91 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

9,94 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GG3191B4P-92 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

14,33 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GG3191C4P-93 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

16,93 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

GG3191D4P-94 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

21,29 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GG3191G4P-95 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

37,62 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GG319334P-96 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

GG319634P-97 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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GG319654P-98 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,48 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

GG319662P-99 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GG31V013P-100 m Canonada d'acer flexible de D=21mm. Incloent suports. Completament col·locat. 8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

GG3M11P0P-101 m Conductor d'acer galvanitzat un d'1 x 95 mm2 de secció, amb un gruix mínim de recobriment
de zenc de 70 micres, format per fils de diàmetre inferior a 2,5 mm.

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GG613100P-102 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador de bolet diàmetre 40
mm impulsional, marca Telemecanique referència XAL-D1644 o similar equivalent.

29,37 €

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

GG624000P-103 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color
blanc, marca Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En
muntatge encastat.

10,60 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GG631500P-104 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de 32A-III+T i dos preses
de 16A-II+T amb interruptor diferencial i magnetotèrmics individuals, totalment equipada.
Subministrament, montatge i cablejat.

287,67 €

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

GGC50003P-105 ut Sistema d'alimentació ininterrompuda tipus on-line, entrada xarxa 1, IV 400 V, entrada
by-pass IV 400 V, tensió de sortida regim permanent IV 400 V, potència 5 kVA autonomia 10
minuts, incloent rectificador-carregador, ondulador, contactor estàtic sense tall de la càrrega
de xarxa, by-pass manual per a servei i manteniment, bateria d'acumuladors de plom estanc
sense manteniment i tots els accessoris necessaris per al seu transport, col·locació,
connexionat i proves. Tot seguint els esquemes plantejats en projecte, especificacions i/o
directrius de la Direcció Facultativa, amb l'aparellatge necessari per a la seva realització

5.005,68 €

(CINC MIL CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

GGD11700P-106 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 2.000 mm de longitud i 14
mm de diàmetre. Clavada a terra i connectada. Incloent grapa de connexió tipus KR, KU ó
KB i cargoleria d'acer inoxidable.

96,62 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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GGD12000P-107 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de vidre amb tapa
transparent, protecció IP 437, de dimensions 245 x 155 mm, incloent 1 pont de connexió per
a comprovació del circuit de posta a terra amb embornament directe, sense terminal, per a
cables fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència HH CST 136282801 o similar
equivalent.

45,71 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GGD15000P-108 u Abraçadora per a equipotencialitat canonades i elements metàl.lics. 12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

GGD16000P-109 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de terres. Inclou motllo,
cartutx i pòlvolra

18,86 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

GGD17200P-110 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part
metàlica en general que pugui quedar sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra
equipotencial a tot l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de secció.

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

GGD17300P-111 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

GGPWV001P-112 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o equivalent, en versió armari
IP54 per a potència de 75 KW a 400V transportat i col·locat.

11.613,15 €

(ONZE MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GGPWV002P-113 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o equivalent, en versió armari
IP54 per a potència de 30 KW a 400V transportat i col·locat.

4.771,58 €

(QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

GH11EP01P-114 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs fluorescents de 58 W i
reactància electrònica, incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Philips
model Pacific TCW216 o similar equivalent.

78,30 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

GH61BA01P-115 u Bloc autònom estanc, IP-667, d'enllumenat d'emergència i senyalització, amb làmpada
fluorescent PL 11 W, de 583 lumens per a cobrir 116 m2 i d'1 hora d'autonomia. Marca
Daisalux, model Nova N11S o similar equivalent.

61,03 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

GHB2EP01P-116 ut Lluminària de vapor de sodi de 150W marca Philips Tempo o similar. Inclou làmpades
corresponents. Inclou subministra, instal·lació i connexionat.

129,20 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
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GJMT002P-117 ut Sensor de temperatura tipus PT100, inclós subministrament de petit material de montatge. 512,30 €

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

GLL001P-118 U Sistema de parallamps per a protecció de la estació de bombament, format per:

1 Parallamps Nimbus CPT-L amb sistema de cebat electrònic
1 Peça adaptació Nimbus a màstil
1 Joc d'anclatges placa de bisos metàl·lics 15 cm (2 peces)
1 Màstil 6m Fe Galvanitzat (tram de 3m)
50m de Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm
9 Suports M-8 bronze
1 Tub de protecció baixant de 3m.
4 Maneguet d'unió de cable fins a 70mm2.
1 Vía de xispes encapsulat porcellana.
1 Arqueta de registre cuadrada de polipropile 300x300 mm amb regleta equipotencial inclosa
y 3 terminals brida.
3 Electrodes de coure de 300 micras 2000x14 mm
3 Grapa abarcón de llautó connexió jabalina.
1 Lowpat liquid compost activador perdurable per a presas de terra.
1 Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament.
1 Comptador d'impactes de raig segons Norma UNE 21186

Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament.

5.335,84 €

(CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

GM31261KP-119 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 KG, amb pressió incorporada,
d'eficiència ABC, acabat exteriorment amb pintura epoxide color vermell, incloent fixació de
suport a paret.

83,12 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

GM31351KP-120 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, amb armari
muntat superficialment, acabat exteriorment amb pintura epoxide color vermell, incloent
fixació de suport a paret.

163,66 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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GR3PU010P-121 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GR471V07P-122 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus alba, de perímetre de tronc 18/20, a arrel
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

57,49 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

GS10PX10P-123 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ia) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat
amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.035,19 €

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

GS10PX11P-124 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ib) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Tram de tub de PEAD o PVC-U DN200 reforçat amb formigó en massa HM-20.

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat
amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

1.143,11 €
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Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

(MIL  CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GS10PX12P-125 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus II) doble per a xarxa principal o
secundària de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix i
terminació en T 200-200 anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Dues vàlvules de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa
en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420
amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.716,25 €

(MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GS10PX14P-126 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ic) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada, 4 mm de gruix i empelt
de 2'' per a connexió de vàlvula i ventosa anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.

Conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 16 tipus Ari D-050 o equivalent, muntada sobre
carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell
exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent DN200 PN10 amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.445,00 €

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)
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GS10PX16P-127 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus IV) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Colze d'acer galvanitzat DN200 PN10 anclat amb anell de formigó HA-25 de reforç de
l'entroncament.

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN400 PN10 a tub de PVC-U o PEAD i tapa cega amb sortida DN200.

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.265,77 €

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

GS11W010P-128 u Conjunt de desguàs aeri de DN80, tipus T1 composat per vàlvula de comporta embridada DN
3´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN90 PN16 per a connexió a ramal de
reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de
comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a
l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de
DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

427,64 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GS11W011P-129 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T1 composat per vàlvula de comporta embridada DN
2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de
reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a

333,44 €
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racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de
comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a
l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de
DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

GS11W012P-130 u Conjunt de desguàs final de línia DN 250, tipus T3 composat per vàlvula de comporta
embridada DN 250; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu, inclou tram d'acer de calderería de DN250, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

988,16 €

(NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

GS11X011P-131 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T2 composat per vàlvula de comporta embridada DN
2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de
reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, 1 colze de PEAD injectat DN 63 de 90º, T de
PEAD 63-50-63 per a derivació a racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN
1 1/2'', vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de
característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, maniguet
mascle-mascle de llautó de DN 1 1/2'', colze mascle- emella de llautó de 45º de DN 1 1/2'',
connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació
i correcte funcionament, instal·lat i provat.

335,11 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GS180V20P-132 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 3'' per a hidrant doble format
per: tram de col.lector de caldereria, de vàlvula volumètrica URAMED, o similar, DN 80 mm
(reductora de pressió, amb emisor de polsos i sol.lenòide), colls de cignes de baixada i
suport triple. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades,
reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

677,53 €

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GS180V23P-133 u Subministre i instal.lació dhidrant doble de 3'' de PN 10 format per: coll de cigne d'acer de DN
80 mm per a la connexió de la canonada, suport triple sobre vàlvula de comporta, vàlvula de
comporta de tancament elàstic DN 80 mm, coll de cigne d'acer per a la connexió superior,
vàlvula de bola de 1'', ventosa trifuncional de 1'', manòmetre de glicerina, filtre caçapedres de
DN 80 mm, derivació de caldereria i recolzament A-80. S'inclouen les brides bojes

626,69 €
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necessàries, així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment
instal.lat i provat.Segons planols.
(SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GS180V33P-134 u Subministre i instal.lació de conjunt d'hidrant múltiple de 3'' de PN 10 format per: coll de cigne
d'acer de DN 50 mm per a la connexió de la canonada, suport triple sobre vàlvula de
comporta, vàlvula de comporta de tancament elàstic DN 50 mm, coll de cigne d'acer per a la
connexió superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa trifuncional de 1'', manòmetre de glicerina,
filtre caçapedres de DN 50 mm, derivació de caldereria i recolzament A-80. S'inclouen les
brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc.
Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

520,15 €

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GS180V43P-135 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 2'' per a hidrant doble, format
per: tram de col.lector de DN 50 mm, vàlvula volumètrica URAMED, o similar, DN 50 mm
(reductora de pressió, amb emisor de polsos i sol.lenòide) i part proporcional de canonada de
PEAD. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades,
reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

398,95 €

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

GS1BR020P-136 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional amb
brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420
amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat.

655,31 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

GS1BR030P-137 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional amb
brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420
amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat.

814,07 €

(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)
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GS1BR110P-138 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

614,79 €

(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GS1BR120P-139 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

726,44 €

(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

GS1BR130P-140 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

896,46 €

(VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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GS1BR140P-141 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 150 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

1.884,70 €

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

GS1BR150P-142 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 200 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

2.200,69 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GS1MR120P-143 u Conjunt hidrant individual de 2´´ composat per derivació a hidrant amb canonada de DN
variable, portabrides amb brida boja DN 63 PN 16, vàlvula de comporta tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent de DN 50 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 50 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i
de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 2'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula
volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió
magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de DN50'', amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides DN 50 PN 16 amb 2 empelts
de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament,
instal·lat i provat.

1.046,33 €

(MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 23

GS1MR130P-144 u Conjunt hidrant individual de 3´´ composat per derivació a hidrant amb canonada de DN
variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de comporta tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent de DN 80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i
de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula
volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió
magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de DN80'', amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides DN 80 PN 16 amb 2 empelts
de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament,
instal·lat i provat.

1.310,93 €

(MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

GS3CV001P-145 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo FMA 2006, o equivalent, per a un cabal
de 220 m3/h format per filtres de malles autonetejants elèctrics de 125 micres amb malla
d'acer inoxidable AISI 316 L per a una presió màxima de teball de 10 atm format pels
seguents elements:
- 2 Filtres automàtics autonetejants elèctrics ø125 mm amb una superficie filtrant de 6.900
cm² amb motor elèctric de neteja.
- Quadre de control i programador per a maniobra dels filtres automàtics.
- 4 Vàlvules de papallona ø150 tipus Wafer
- Col.lector d'entrada d'aigua bruta i sortida d'aigüa filtrada DN-250 i col.lector de neteja
DN-80.
Inclou la conexió a la caldereria, anclatjes a la solera, juntes, perns d'anclatje i elements
d'unió. Col.locat i provat. Mesurada la unitat instal.lada.

22.612,80 €

(VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GS4BV001P-146 u Comporta mural estanca amb accionament elèctric d'acer AISI 304 per a tub de DN 800
Inclou subminstrament i col·locació

3.773,85 €

(TRES MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

GS5AR505P-147 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast
BV.05.2CB o equivalent DN 500 mm; PN 1 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

2.603,77 €

(DOS MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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GS5AU200P-148 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus Belgicast
BV.05.2CW o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

323,15 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GS5AV002P-149 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o
equivalent DN 350 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59,
preparat per a tensió 24 Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura
eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

6.878,50 €

(SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GS5AV003P-150 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59,
preparat per a tensió 24 Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura
eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

4.053,71 €

(QUATRE MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GS5BR110P-151 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

108,74 €

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GS5BR130P-152 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

156,91 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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GS5BR140P-153 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

185,26 €

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

GS5CR010P-154 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, amb eix i bola d'acer inoxidable
AISI-316, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada

18,35 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

GS5TU350P-155 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

546,36 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GS5TV200P-156 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

274,21 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

GS5YA250P-157 u Conjunt seccionament tipus aeri DN250 PN16, format per reducción i/o ampliació d'acer de
calderería segons diàmetre de connexió a ramal amb brides bojes, coll de cigne de doble
colze i alçada total 2000 mm en dos parts, d'acer S-235-JR galvanitzat DN250 PN16 de
pujada/baixada, amb dos empelts de 2´´ i 3/4´´, dos conjunts de ventosa trifuncional 2´´ amb
vàlvula de comporta de 2´´, 2 vàlvules d'esfera metàl·lica 3/4´´, tots els elements necessaris
per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

2.773,44 €

(DOS MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

GS5YB250P-158 u Conjunt connexió DN250 PN16, format per tram d'acer de calderería de DN250 amb
connexió a ramal amb brides bojes, amb vàlvula de comporta de DN250, tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

998,32 €

(NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

GS6BV001P-159 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 18EKY/1 de FLOWSERVE, o equivalent,
d'alçada manomètrica nominal 26 mca i cabal nominal 504 m3/h amb una altura de canya
de fins 4 m. Motor elèctric de 75 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets
seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura;

24.361,31 €
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Inclou protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra
fixades per la Direcció Facultativa; inclosos tots els materials necessaris per al seu transport,
muntatge i col·locació; completament instal·lada.
(VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

GS6BV002P-160 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 12EJH/3 de FLOWSERVE, o equivalent,
d'alçada manomètrica nominal 41 mca i cabal nominal 110 m3/h amb una altura de canya
de fins 4 m. Motor elèctric de 30 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets
seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura;
Inclou protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra
fixades per la Direcció Facultativa; inclosos tots els materials necessaris per al seu transport,
muntatge i col·locació; completament instal·lada.

12.778,24 €

(DOTZE MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

GS8AV002P-161 u Subministre i instal.lació de pont grua KONECRANES AUSIÓ, o equivalent, de 1000 kg de
càrrega i 6,5 metres de llum entre carrils, amb bigues ''carrileras'', pintat amb els cables i
caixa de connexió elèctrica, polipast amb limitador de càrrega totalment col·locat.

11.482,18 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GS9AU010P-162 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40
bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat

518,29 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GS9CU000P-163 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0
a 0,6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal·lat i provat

654,37 €

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

GS9CV001P-164 u Subministrament i col·locació de sonda de nivell amb interruptor tipus flotador, amb un tipus
de senyal de contacte metàlic i un cable amb una longitud de 10 m. Completament instal·lada
i provada

70,00 €

(SETANTA EUROS)
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GS9DV001P-165 u Manómetro d'esfera 100 mm, tipus motlle tubular de rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió
inferior roscada de/1 2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aïllament i purgador,
muntat en la canonada amb tots els accesoris necessaris instal·lats i provat.

176,13 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GS9EV001P-166 ut Conversor PT100 - 4..24 mA per adecuació de senyal de PT100. Inclos subministrament i
instalació.

470,40 €

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

GZ11W400P-167 m Perforació horitzontal dirigida pilot en qualsevol tipus de terreny, eixamplament i col·locació
d'una beina de PE100 de DN 600mm PN10, inclòs canonada de PE100 i treballs de
manipulació i soldadura. El preu inclou:
- Tub PE100 PN10 de DN 500mm.
- Transport de maquinària, emplaçament i retirada de l'equip de perforació horitzontal
dirigida de 15 Tn.
- Canvi d'emplaçament, preparació de nova perforació i retirada de l'equip de perforació
horitzontal dirigida de 15 Tn.
- Realització d'estudi de georadar i topografia per interpretació de terreny i serveis,
eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació amb cub de neteja autotranspirant i
contenidor estanc i subministrament d'aigua neta.

960,00 €

(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)

PPAE0200P-168 pa Subministrament elèctric per a una potencia de 200 kW, incloent instal·lacions d’extensió i
treballs d’adequació d’instal·lacions existents.

43.990,44 €

(QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CENTIMS)

XPAP0000P-169 pa Partida alçada per a programació 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)
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P-1 E4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,96 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5 2,02800 €
Altres conceptes 0,91892 €

P-2 E4E2R220 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares
vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment i amb
traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades

63,57 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00590 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 4,64800 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 17,02800 €

B0E244L5 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 cm, de dues cares vistes, cate 16,75000 €

B0718U00 m3 Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos plastificantes 1,33856 €
Altres conceptes 23,79954 €

P-3 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada
amb morter ciment 1:4

13,73 €

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I segons la 3,58800 €
Altres conceptes 10,14200 €

P-4 E4LFV001 m Biguetes de formigo pretensat tipus 1806 S para formació de coberta inclinada, de
Prefabricats Pujol o equivalent

4,80 €

B4LFV001 m Biguetes 1806 S 4,57000 €
Altres conceptes 0,23000 €

P-5 E4LFV003 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud, de Prefabricats Pujol o equivalent 53,74 €

B4LFV003 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud 51,18000 €
Altres conceptes 2,56000 €

P-6 E4LFV005 u Conjunt d'elements entrebiguetat N/18-22, de Prefabricats Pujol o equivalent 1,68 €

B4LFV005 u Elements entrebiguetat N/18-22 1,60000 €
Altres conceptes 0,08000 €

P-7 E4LH6326 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó
de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 41 kNm per m d'amplària de sostre

25,36 €

B4LZ170L m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 7,79793 €

B4LH0203 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió 7,07850 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,58564 €

B0D625A0 cu Nto, macizo, rugoso, de 400x200x50 mm de cara vista, gris, categoría i, según norma 0,04685 €
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Altres conceptes 9,85108 €

P-8 E5113R61 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a
40 mm, de 6 cm de gruix

4,50 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,34710 €
Altres conceptes 3,15290 €

P-9 E5451336 m2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm,
amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30
%, col.locada amb fixacions mecàniques

12,02 €

B0CH1336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb 6,60450 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,38500 €
Altres conceptes 5,03050 €

P-10 E545V001 m2 Coberta de planxa simple P30 prelacada, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb
fixacions mecàniques, de Prefabricats Pujol o equivalent

12,53 €

B0CHV001 m2 Coberta de planxa simple P30, prelacada 11,93000 €
Altres conceptes 0,60000 €

P-11 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

13,52 €

Altres conceptes 13,52000 €

P-12 E5ZA574E m Carener de peces prefabricades de formigó secció inclinada tipus sas o similar. Ref UP-275
l:50x27.5, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra amb formigonera de 165 l

18,28 €

B5ZA23F1 u Carener de peces prefabricades de formigó secció inclinada tipus sas o similar. Ref U 7,07250 €
Altres conceptes 11,20750 €

P-13 E5ZH4DK4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

42,99 €

BD514DK1 u Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 18,16000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,04000 €
Altres conceptes 23,79000 €

P-14 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial
d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825

81,40 €

B9518045 m2 Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per 54,29000 €
Altres conceptes 27,11000 €

P-15 EABGV001 u Subministrament i col·locació de reixa de ventilació de xapa perforada de ferro pintada de
60x60cm. acabat pintat amb esmalt antiòxid color forja tipus oxiron de titanlux.

113,83 €
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B7J50090 dm3 Masilla para segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,01070 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BAB1249E m2 Reixa de ventilació de xapa perforada de ferro i=4mm de 54x54 cm, pintada amb esm 29,73600 €

BAZ1VIER m Escopidor de xapa d'acer de 50 cm d'ample i=6mm. acabat pintat amb esmalt *antioxi 42,39000 €
Altres conceptes 22,55330 €

P-16 EABGV002 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada

325,48 €

BABG3762 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, 220,00000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €
Altres conceptes 90,34000 €

P-17 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

23,80 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 5,83800 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,56410 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €
Altres conceptes 13,75030 €

P-18 F6A1LV36 m Reixat d'acer d'alçària 2,25 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

21,40 €

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 4,25250 €

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m 8,46600 €
Altres conceptes 8,68150 €

P-19 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

98,24 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,16418 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74,55000 €
Altres conceptes 22,52582 €

P-20 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

Altres conceptes 2,60000 €

P-21 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,06 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-22 G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca, tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com

6,91 €
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l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega
i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,95600 €
Altres conceptes 5,95400 €

P-23 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 95% del PM,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 1,24450 €

P-24 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

2,50 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,84000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 1,60450 €

P-25 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,43 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,48000 €
Altres conceptes 3,89450 €

P-26 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-27 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de
l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot
el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les
compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

2,15 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 2,09450 €

P-28 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres
seleccionades de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a
confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

2,99 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 2,93450 €

P-29 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

23,32 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 18,32000 €
Altres conceptes 5,00000 €

P-30 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

9,37 €

B037000R m3 Tot-u natural,de prèstec cribat 2-20 mm inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 5,19140 €
Altres conceptes 4,17860 €

P-31 G261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica 2,84 €
Altres conceptes 2,84000 €

P-32 G3E5U125 m Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de
barrina, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant,
formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

34,84 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 16,17660 €
Altres conceptes 18,66340 €

P-33 G3E5U130 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de
barrina, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant,
formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

62,62 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 34,05600 €
Altres conceptes 28,56400 €

P-34 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

41,94 €

Altres conceptes 41,94000 €

P-35 G3EZU065 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

74,89 €

Altres conceptes 74,89000 €

P-36 G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,87 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,63875 €
Altres conceptes 2,23125 €

P-37 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,87 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,63875 €
Altres conceptes 2,23125 €

P-38 G440U04S m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 S de 20x20 cm i 10 mm de diàmetre,
completament col·locada.

5,37 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01770 €

B0B3U05S m2 Malla electrosoldada en acer corrugat de B 500 S, de 20x20 cm i 10 mm de diàmetre 4,22100 €
Altres conceptes 1,13130 €

P-39 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a soterrar, embridada o soldada
amb un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una
qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft
o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o equivalent (50
micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

5,54 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Pl 2,48850 €
Altres conceptes 3,05150 €

P-40 G44RR130 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada
amb un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una
qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft
o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres),
dues capes de Hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres), inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

5,54 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Pl 2,48850 €
Altres conceptes 3,05150 €

P-41 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

100,34 €
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B060R3C8 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 85,40700 €
Altres conceptes 14,93300 €

P-42 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 95,59 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 81,53250 €
Altres conceptes 14,05750 €

P-43 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 115,89 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 94,37400 €
Altres conceptes 21,51600 €

P-44 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica,
inclòs col·locació, vibrat i curat

97,98 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 81,53250 €
Altres conceptes 16,44750 €

P-45 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,98 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,58800 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01180 €
Altres conceptes 0,38020 €

P-46 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 33,71 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,58000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18825 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,32000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,65040 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,32000 €
Altres conceptes 29,65135 €

P-47 G69BV001 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 250
Inclou materials necessaris per a instal·lació

2.013,82 €

Altres conceptes 2.013,82000 €

P-48 G69BV002 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 500
Inclou materials necessaris per a instal·lació

4.221,27 €

Altres conceptes 4.221,27000 €

P-49 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM,
mesurat sobre perfil teòric

21,35 €

B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,99600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 2,29850 €

P-50 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,62 €

B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,46800 €
Altres conceptes 0,15200 €

P-51 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat,
inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

3,65 €
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B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments superficials de paviments 0,74730 €

B055R022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-2 1,33120 €
Altres conceptes 1,57150 €

P-52 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

32,01 €

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part pro 4,62770 €

BBP1R012 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de triple torsió 3,75000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 6,21200 €
Altres conceptes 17,42030 €

P-53 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i de malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25

854,20 €

B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 1,02000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,41300 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 17,62500 €

B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 5,58000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,50600 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,65040 €

BAR1U002 u Porta de dues fulles de 3x2,5 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm 531,34000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 59,59800 €
Altres conceptes 236,46760 €

P-54 GAR5RV32 u Porta metàl.lica de 1 fulla de 1x2,25 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 2,7 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous
amb formigó ha-25, encofrat, totalment instal.lada segons plànos.

419,77 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,25100 €

B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,45000 €

B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,08500 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 14,10000 €

B060R3D1 m3 Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d 16,30860 €

BAR1UV32 u Porta de dues fulles de 01x2,25 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 m 290,00000 €
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B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,33276 €
Altres conceptes 97,70064 €

P-55 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons
norma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa,
armada amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix,
anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de reducció de 100 cm a 70 cm,
segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

383,09 €

BDD1R010 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària, per a pou de registre 55,50000 €

BDD1R024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70 cm de diàmetre i 80 cm 81,70000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 19,68480 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,79400 €

B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de diàmetre 6,91650 €
Altres conceptes 214,49470 €

P-56 GDD2P001 u Pericó prefabricat per a desguassos T1 i T2 de formigó armat amb pota d'elefant de
dimensions interiors 100x100x105 cm amb pota de elefant per a correcte assentament sobre
base de graves 5/15, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble
obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau. Inclou solera de formigó armat HA-25 de dimensions
1,60x1,60x0,20 m armada amb barres de 10/20 cm d'acer B500S i reforços de formigó en
entrada i sortida de pericó, col·locat i provat.

782,69 €

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,69296 €

BDDRT100 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de 191,45000 €

BDDRDT10 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 100x100x105 cm, amb pot 228,00000 €

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclo 3,95130 €

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i 2,63441 €

G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'expo 88,39409 €

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 42,98516 €

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 124,69746 €
Altres conceptes 90,88462 €

P-57 GDD2P002 u Pericó prefabricat per a desguassos T3 amb pota d'elefant de dimensions interiors
150x150x150 cm, amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves
5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, dues
oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de plaxa d'acer
galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau.
Inclou solera de formigó armat HA-25 de dimensions 2,10x2,10x0,20 m armada amb barres
de 10/20 cm d'acer B500S i reforços de formigó en entrada i sortida de pericó, col·locat i
provat.

1.257,90 €
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GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 38,77184 €

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 159,39588 €

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 71,48619 €

G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'expo 146,20861 €

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i 10,88395 €

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclo 16,13448 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 3,10300 €

BDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 150x150x150 cm, amb pot 395,25000 €

BDDRT200 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de 312,38000 €
Altres conceptes 104,28605 €

P-58 GDDRV100 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de dimensions interiors
100x100x105 cm, per ventoses DN50 a DN100, amb pota de elefant per a correcte
assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un
pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble
obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau, col·locat i provat.

518,65 €

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i 8,41033 €

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclo 3,75374 €

BDDRDT10 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 100x100x105 cm, amb pot 228,00000 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 2,40750 €

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,69296 €

BDDRT100 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de 191,45000 €
Altres conceptes 74,93547 €

P-59 GDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de dimensions interiors
150x150x150 cm, per ventoses DN150 a DN200, amb pota de elefant per a correcte
assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un
pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble
obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau, col·locat i provat.

868,10 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 3,10300 €

BDDRT200 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de 312,38000 €

BDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 150x150x150 cm, amb pot 395,25000 €

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclo 16,13448 €

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i 10,88395 €

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 38,77184 €
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Altres conceptes 91,57673 €

P-60 GDDSS100 u Obra cilil per a seccionament DN < 400 format pels següents elements: massisos
d'ancoratge de formigó, llosa de formigó, tancament perimetral de mitjançant malla metàl·lica
a simple torsó i porta d'accés d'una fulla de 2x1 m, totalment instal·lat i provat.

290,56 €

B6A14332 u Porta d'una fulla de mides 1x2 m, de perfils metàl·lics galvanitzats i malla de simple tor 52,92000 €

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part pro 72,12000 €

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat p 6,24000 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 16,48800 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 16,77240 €

BBP1W001 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de simple torsi 18,99000 €
Altres conceptes 107,02960 €

P-61 GDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,43 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,98706 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,32900 €
Altres conceptes 1,11394 €

P-62 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

104,24 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,51618 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,54071 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 3,59940 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 39,20609 €
Altres conceptes 59,37762 €

P-63 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

68,54 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,18889 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 49,42000 €
Altres conceptes 18,93111 €

P-64 GF650V01 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, d'accionament manual mitjançant palanca,
cos, bola i eix d'acer inoxidable d'extrems roscats.Inclou els accessoris necessaris pel
muntatge. Completament instal·lada i provada.

20,80 €

BF650V01 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, d'accionament manual mitjançant pala 17,75000 €
Altres conceptes 3,05000 €

P-65 GF671V25 u Vàlvula de retenció DN 200 PN 10 de doble disco, provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla
d'acer inox. inclosos tots el materials necessaris pel muntatge, completament muntada i
provada.

544,28 €
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BF671V25 u Vàlvula de retenció DN 200  PN 10 de doble disco, provistes de superfícies d'estanqu 282,00000 €
Altres conceptes 262,28000 €

P-66 GF671V45 u Vàlvula de retenció DN 450 PN 10 de doble disco provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla
d'acer inox. inclosos tots el materials necessaris pel muntatge, completament muntada i
provada.

1.247,77 €

BF671V45 u Vàlvula de retenció DN 350  PN 10 de doble clapeta, provistes de superfícies d'estanq 640,00000 €
Altres conceptes 607,77000 €

P-67 GF6C4000 u Subministrament i col·locació d'esmorteidor de pulsacions regulable d'acer inoxidable AISI
316, amb rosca NPT de DN 1/2 '' PN40, inclòs juntes estanques i cargoleria muntat en
canonada i provat.

35,90 €

Sense descomposició 35,90000 €

P-68 GFB1R511 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

6,12 €

B0111000 m3 Aigua 0,01221 €

BFB1R511 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 11 2,81520 €
Altres conceptes 3,29259 €

P-69 GFB1R512 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 125 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

7,67 €

B0111000 m3 Aigua 0,01665 €

BFB1R512 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 12 3,64140 €
Altres conceptes 4,01195 €

P-70 GFB1R514 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 140 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

8,71 €

B0111000 m3 Aigua 0,01998 €

BFB1R514 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 14 4,57980 €
Altres conceptes 4,11022 €

P-71 GFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

10,50 €

B0111000 m3 Aigua 0,02664 €

BFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 16 5,98740 €
Altres conceptes 4,48596 €

P-72 GFB1R518 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 180 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

12,45 €
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BFB1R518 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 18 7,50720 €

B0111000 m3 Aigua 0,03441 €
Altres conceptes 4,90839 €

P-73 GFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 200 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

14,73 €

BFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 20 9,29220 €

B0111000 m3 Aigua 0,04218 €
Altres conceptes 5,39562 €

P-74 GFB1R522 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 225 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

17,81 €

B0111000 m3 Aigua 0,05328 €

BFB1R522 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 22 11,75040 €
Altres conceptes 6,00632 €

P-75 GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 250 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

23,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,06549 €

BFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 25 14,42280 €
Altres conceptes 9,48171 €

P-76 GFB1R531 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 315 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

34,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,10434 €

BFB1R531 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 31 22,97040 €
Altres conceptes 10,93526 €

P-77 GFB1R535 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 355 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

45,33 €

B0111000 m3 Aigua 0,13209 €

BFB1R535 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 35 29,52900 €
Altres conceptes 15,66891 €

P-78 GFB1R540 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 400 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

56,26 €

BFB1R540 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 40 37,26060 €
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B0111000 m3 Aigua 0,16761 €
Altres conceptes 18,83179 €

P-79 GFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 500 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

82,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,26196 €

BFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 50 59,45580 €
Altres conceptes 23,25224 €

P-80 GFB1R580 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 800 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

192,28 €

BFB1R580 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 80 152,00040 €

B0111000 m3 Aigua 0,66933 €
Altres conceptes 39,61027 €

P-81 GFG1R204 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe II segons norma ASTM C-76M,
amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base d'assentament

41,00 €

B0111000 m3 Aigua 0,16761 €

BFG1R204 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 40 cm, classe II segons norma ASTM C-76M, 33,30600 €
Altres conceptes 7,52639 €

P-82 GG11CGP u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre amb borns bimetàl·lics, de
250 A, segons esquema unesa número 9 i muntada superficialment. Incloura materials i
mitjans necessaris per el seu transport, col·locació, connexió i prova.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-83 GG11CS1 u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 540x540x210 mm i muntada
superficialment.Incloura materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

124,99 €

Sense descomposició 124,99000 €

P-84 GG1M112 u Cojunt de quadre elèctric de potencia bombes (2 de 70 kW i 2 de 35 kW) compost d'armari
metàlic, amb sòcol de 100mm, tipus Prisma Plus Sistema P o similar IP-55 s/CEI-529 en
xapa d'acer pintada amb resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada, completament
equipat amb resistències calefactores de150 W, ventilador lateral amb filtre de 150 W,
termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador digital de temperatura, portaplànols
interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16 W, armelles d'elevació
i tots els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb porta d' una fulla,
plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar. Incloura maniobra, embarrats amb pletines de coure, borner, cablejat

21.478,00 €
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auxiliar, joc d'esquemes electrics actualitzats, rotuls identificadors de linies, siniotic exterior y
material auxiliar de muntatge.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

Sense descomposició 21.478,00000 €

P-85 GG1M113 u Quadre elèctric de potència SB-AUX suministre normal (CT-3), segons esquema unifilar,
format per conjunt d'armaris marca SCHNEIDER ELECTRIC model PRISMA PLUS sistema
G, IP 55, segons esquema unifilar. Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure,
bornes, cablejat auxiliar, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador
de línies, sinòptic exterior, suport, p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, totalment
instal·lat, comprovat i en ordre de funcionament.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

9.873,00 €

Sense descomposició 9.873,00000 €

P-86 GG1M1014 u Subministre i muntatge d'armari de control format pels següents elements:

BMXP341000NOE          KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200                 RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500                 FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K               MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200               BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K             MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111               BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303                   CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810                 MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820                 BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310                 TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0             SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100                    BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3                          REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10               CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x4)
VW3A8306RC                 TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100                    CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

9.150,69 €
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Sense descomposició 9.150,69000 €

P-87 GG1VV001 u Caixa de connexions IP 55, totalment connectada i instal·lada amb accessoris corresponents 24,13 €

BG1VV001 Ud Caixa d'empalmes IP 55, totalment connectada i instal·Lada, amb accesoris i mà d'obr 20,89000 €
Altres conceptes 3,24000 €

P-88 GG2C1570 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66150 o similar equivalent de
60 x 150 mm. Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions,
canvis de nivell, accessoris de muntatge i fixació.

18,96 €

Sense descomposició 18,96000 €

P-89 GG2C3Z70 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66152 o similar equivalent de
150 mm. Incloent part proporcional de fixacions.

6,18 €

Sense descomposició 6,18000 €

P-90 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli,
tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de secció.

6,10 €

Sense descomposició 6,10000 €

P-91 GG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

9,94 €

BG3191A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 6,67080 €
Altres conceptes 3,26920 €

P-92 GG3191B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

14,33 €

BG3191B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 9,77160 €
Altres conceptes 4,55840 €

P-93 GG3191C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

16,93 €

BG3191C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 12,25020 €
Altres conceptes 4,67980 €

P-94 GG3191D4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

21,29 €

BG3191D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 15,33060 €
Altres conceptes 5,95940 €

P-95 GG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

37,62 €

BG3191G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 29,37600 €
Altres conceptes 8,24400 €

P-96 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,07 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/06/12 Pàg.: 17

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 1,32600 €
Altres conceptes 0,74400 €

P-97 GG319634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,88 €

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 2,10120 €
Altres conceptes 0,77880 €

P-98 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,48 €

BG319650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 4,44720 €
Altres conceptes 2,03280 €

P-99 GG319662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,96 €

BG319660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 6,81360 €
Altres conceptes 2,14640 €

P-100 GG31V013 m Canonada d'acer flexible de D=21mm. Incloent suports. Completament col·locat. 8,83 €

BG241500 m Canonada d'acer flexible de D=21mm 2,05000 €
Altres conceptes 6,78000 €

P-101 GG3M11P0 m Conductor d'acer galvanitzat un d'1 x 95 mm2 de secció, amb un gruix mínim de recobriment
de zenc de 70 micres, format per fils de diàmetre inferior a 2,5 mm.

6,36 €

Sense descomposició 6,36000 €

P-102 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador de bolet diàmetre 40
mm impulsional, marca Telemecanique referència XAL-D1644 o similar equivalent.

29,37 €

Sense descomposició 29,37000 €

P-103 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color
blanc, marca Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En
muntatge encastat.

10,60 €

Sense descomposició 10,60000 €

P-104 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de 32A-III+T i dos preses
de 16A-II+T amb interruptor diferencial i magnetotèrmics individuals, totalment equipada.
Subministrament, montatge i cablejat.

287,67 €

Sense descomposició 287,67000 €

P-105 GGC50003 ut Sistema d'alimentació ininterrompuda tipus on-line, entrada xarxa 1, IV 400 V, entrada
by-pass IV 400 V, tensió de sortida regim permanent IV 400 V, potència 5 kVA autonomia 10
minuts, incloent rectificador-carregador, ondulador, contactor estàtic sense tall de la càrrega
de xarxa, by-pass manual per a servei i manteniment, bateria d'acumuladors de plom estanc
sense manteniment i tots els accessoris necessaris per al seu transport, col·locació,
connexionat i proves. Tot seguint els esquemes plantejats en projecte, especificacions i/o
directrius de la Direcció Facultativa, amb l'aparellatge necessari per a la seva realització

5.005,68 €
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Sense descomposició 5.005,68000 €

P-106 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 2.000 mm de longitud i 14
mm de diàmetre. Clavada a terra i connectada. Incloent grapa de connexió tipus KR, KU ó
KB i cargoleria d'acer inoxidable.

96,62 €

Sense descomposició 96,62000 €

P-107 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de vidre amb tapa
transparent, protecció IP 437, de dimensions 245 x 155 mm, incloent 1 pont de connexió per
a comprovació del circuit de posta a terra amb embornament directe, sense terminal, per a
cables fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència HH CST 136282801 o similar
equivalent.

45,71 €

Sense descomposició 45,71000 €

P-108 GGD15000 u Abraçadora per a equipotencialitat canonades i elements metàl.lics. 12,92 €
Sense descomposició 12,92000 €

P-109 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de terres. Inclou motllo,
cartutx i pòlvolra

18,86 €

Sense descomposició 18,86000 €

P-110 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part
metàlica en general que pugui quedar sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra
equipotencial a tot l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de secció.

650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-111 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. 250,00 €
Sense descomposició 250,00000 €

P-112 GGPWV001 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o equivalent, en versió armari
IP54 per a potència de 75 KW a 400V transportat i col·locat.

11.613,15 €

BGPV001 Ud. Ud. Variador de velocitat POWER ELECTRÒNIC o equivalent, serie SD700 per a potè 10.738,00000 €
Altres conceptes 875,15000 €

P-113 GGPWV002 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o equivalent, en versió armari
IP54 per a potència de 30 KW a 400V transportat i col·locat.

4.771,58 €

BGPV002 Ud. Ud. Variador de velocitat POWER ELECTRÒNIC o equivalent, serie SD700 per a potè 4.412,00000 €
Altres conceptes 359,58000 €

P-114 GH11EP01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs fluorescents de 58 W i
reactància electrònica, incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Philips
model Pacific TCW216 o similar equivalent.

78,30 €

Sense descomposició 78,30000 €

P-115 GH61BA01 u Bloc autònom estanc, IP-667, d'enllumenat d'emergència i senyalització, amb làmpada
fluorescent PL 11 W, de 583 lumens per a cobrir 116 m2 i d'1 hora d'autonomia. Marca
Daisalux, model Nova N11S o similar equivalent.

61,03 €
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Sense descomposició 61,03000 €

P-116 GHB2EP01 ut Lluminària de vapor de sodi de 150W marca Philips Tempo o similar. Inclou làmpades
corresponents. Inclou subministra, instal·lació i connexionat.

129,20 €

Sense descomposició 129,20000 €

P-117 GJMT002 ut Sensor de temperatura tipus PT100, inclós subministrament de petit material de montatge. 512,30 €
Sense descomposició 512,30000 €

P-118 GLL001 U Sistema de parallamps per a protecció de la estació de bombament, format per:

1 Parallamps Nimbus CPT-L amb sistema de cebat electrònic
1 Peça adaptació Nimbus a màstil
1 Joc d'anclatges placa de bisos metàl·lics 15 cm (2 peces)
1 Màstil 6m Fe Galvanitzat (tram de 3m)
50m de Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm
9 Suports M-8 bronze
1 Tub de protecció baixant de 3m.
4 Maneguet d'unió de cable fins a 70mm2.
1 Vía de xispes encapsulat porcellana.
1 Arqueta de registre cuadrada de polipropile 300x300 mm amb regleta equipotencial inclosa
y 3 terminals brida.
3 Electrodes de coure de 300 micras 2000x14 mm
3 Grapa abarcón de llautó connexió jabalina.
1 Lowpat liquid compost activador perdurable per a presas de terra.
1 Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament.
1 Comptador d'impactes de raig segons Norma UNE 21186

Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament.

5.335,84 €

Sense descomposició 5.335,84000 €

P-119 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 KG, amb pressió incorporada,
d'eficiència ABC, acabat exteriorment amb pintura epoxide color vermell, incloent fixació de
suport a paret.

83,12 €

Sense descomposició 83,12000 €

P-120 GM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, amb armari
muntat superficialment, acabat exteriorment amb pintura epoxide color vermell, incloent
fixació de suport a paret.

163,66 €
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Sense descomposició 163,66000 €

P-121 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,99 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-122 GR471V07 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus alba, de perímetre de tronc 18/20, a arrel
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

57,49 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,26440 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,21608 €

BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus alba, de perímetre de tronc 18/20 a arrel nua 25,74000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,16800 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,32000 €
Altres conceptes 26,78152 €

P-123 GS10PX10 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ia) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat
amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.035,19 €

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; P 477,80000 €

BNZ0X20 u Coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat DN 200 de fins una alçada de  2 392,00000 €

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 42,20000 €
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B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 7,32800 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 2,38610 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 11,64750 €
Altres conceptes 101,82840 €

P-124 GS10PX11 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ib) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Tram de tub de PEAD o PVC-U DN200 reforçat amb formigó en massa HM-20.

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat
amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.143,11 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 7,32800 €

GFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 20 70,15895 €

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; P 477,80000 €

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 42,20000 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 2,38610 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 44,26050 €

BNZ0X20 u Coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat DN 200 de fins una alçada de  2 392,00000 €
Altres conceptes 106,97645 €

P-125 GS10PX12 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus II) doble per a xarxa principal o
secundària de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix i
terminació en T 200-200 anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Dues vàlvules de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa
en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420
amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

1.716,25 €
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Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

BNZ0X22 u Conjunt de coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat DN 200 de fins una al 558,00000 €

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; P 955,60000 €

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 42,20000 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 10,99200 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 3,54170 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 11,64750 €
Altres conceptes 134,26880 €

P-126 GS10PX14 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ic) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada, 4 mm de gruix i empelt
de 2'' per a connexió de vàlvula i ventosa anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x
0,6 m.

Conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 16 tipus Ari D-050 o equivalent, muntada sobre
carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell
exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent DN200 PN10 amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.445,00 €
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BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 75,69000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 11,64750 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 7,32800 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 2,38610 €

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 42,20000 €

BNZ0X20 u Coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat DN 200 de fins una alçada de  2 392,00000 €

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; P 477,80000 €

BJM3R010 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 50 mm, amb cos de fosa nodular i revestiment míni 314,60000 €
Altres conceptes 121,34840 €

P-127 GS10PX16 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus IV) per a xarxa principal o secundària
de DN200 PN10 formada per:

Colze d'acer galvanitzat DN200 PN10 anclat amb anell de formigó HA-25 de reforç de
l'entroncament.

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN400 PN10 a tub de PVC-U o PEAD i tapa cega amb sortida DN200.

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

1.265,77 €

G450U050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 59,34079 €

G45KR010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compress 4,63104 €

G44RR110 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a formigonar, embridada o s 89,74674 €

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 10,93318 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 5,49600 €

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 42,20000 €

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; P 477,80000 €

BNZ0X01 u Tapa cega DN 450 amb sortida DN 200 d'acer galvanitzat. 451,00000 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 1 1,87250 €
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Altres conceptes 122,74975 €

P-128 GS11W010 u Conjunt de desguàs aeri de DN80, tipus T1 composat per vàlvula de comporta embridada DN
3´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN90 PN16 per a connexió a ramal de
reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de
comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a
l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de
DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

427,64 €

BJS1RA70 u Racord barcelona 45 amb rosca mascle a DN 40 12,11000 €

BNZ10301 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 45,44000 €

BFB1R709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces e 21,50000 €

BNZ11A16 u Colze de llautó de 45º  mascle-femella 1 1/2'' 9,29000 €

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 104,83000 €

BN11R030 u Vàlvula de comporta roscada tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 40 mm; PN 1.6 58,90000 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 m 10,70000 €

BNZ10805 u Transició de llautó 1 1/2´´ mascle a PE per electrosoldar DN 50. 18,33000 €
Altres conceptes 146,54000 €

P-129 GS11W011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T1 composat per vàlvula de comporta embridada DN
2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de
reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de
comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de característiques anàlogues a
l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de
DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

333,44 €

BJS1RA70 u Racord barcelona 45 amb rosca mascle a DN 40 12,11000 €

BNZ10805 u Transició de llautó 1 1/2´´ mascle a PE per electrosoldar DN 50. 18,33000 €

BNZ11A16 u Colze de llautó de 45º  mascle-femella 1 1/2'' 9,29000 €
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BN11R030 u Vàlvula de comporta roscada tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 40 mm; PN 1.6 58,90000 €

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 50 m 6,68000 €

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 75,69000 €

BNZ10250 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 50 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 25,12000 €

BFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces e 10,70000 €
Altres conceptes 116,62000 €

P-130 GS11W012 u Conjunt de desguàs final de línia DN 250, tipus T3 composat per vàlvula de comporta
embridada DN 250; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu, inclou tram d'acer de calderería de DN250, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

988,16 €

BNZX305 u Connexió amb brida boja amb valona de DN250 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 51,00000 €

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; P 619,69000 €

G44RR110 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a formigonar, embridada o s 195,33114 €
Altres conceptes 122,13886 €

P-131 GS11X011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T2 composat per vàlvula de comporta embridada DN
2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, inclou tram de canonada de PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de
reg, 2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, 1 colze de PEAD injectat DN 63 de 90º, T de
PEAD 63-50-63 per a derivació a racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN
1 1/2'', vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de
característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, maniguet
mascle-mascle de llautó de DN 1 1/2'', colze mascle- emella de llautó de 45º de DN 1 1/2'',
connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació
i correcte funcionament, instal·lat i provat.

335,11 €

BNZ10250 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 50 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 25,12000 €

BNZ10805 u Transició de llautó 1 1/2´´ mascle a PE per electrosoldar DN 50. 18,33000 €

BN11R030 u Vàlvula de comporta roscada tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 40 mm; PN 1.6 58,90000 €

BFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces e 10,70000 €

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 50 m 6,68000 €

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 75,69000 €
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BJS1RA70 u Racord barcelona 45 amb rosca mascle a DN 40 12,11000 €

BNZ11A16 u Colze de llautó de 45º  mascle-femella 1 1/2'' 9,29000 €
Altres conceptes 118,29000 €

P-132 GS180V20 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 3'' per a hidrant doble format
per: tram de col.lector de caldereria, de vàlvula volumètrica URAMED, o similar, DN 80 mm
(reductora de pressió, amb emisor de polsos i sol.lenòide), colls de cignes de baixada i
suport triple. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades,
reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

677,53 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Pl 93,94680 €

BJMVR030 u Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil am 438,73000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca 10,58000 €
Altres conceptes 134,27320 €

P-133 GS180V23 u Subministre i instal.lació dhidrant doble de 3'' de PN 10 format per: coll de cigne d'acer de DN
80 mm per a la connexió de la canonada, suport triple sobre vàlvula de comporta, vàlvula de
comporta de tancament elàstic DN 80 mm, coll de cigne d'acer per a la connexió superior,
vàlvula de bola de 1'', ventosa trifuncional de 1'', manòmetre de glicerina, filtre caçapedres de
DN 80 mm, derivació de caldereria i recolzament A-80. S'inclouen les brides bojes
necessàries, així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment
instal.lat i provat.Segons planols.

626,69 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Pl 105,98640 €

BN850025 u Valvula de bola de DN 1'' amb cos i bola d'acer inoxidable 14,72000 €

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 104,83000 €

BNE40006 u Filtre caçapedres DN 80 PN 16 amb brides d'acer amb revestiment amb pintura epoxi, 149,16000 €

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de nylon reforçat, base i rosca de llaut 76,64000 €

BJM5U005 u Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca 1/4´´ , te derivació acer galvanitzat 17,02000 €
Altres conceptes 158,33360 €

P-134 GS180V33 u Subministre i instal.lació de conjunt d'hidrant múltiple de 3'' de PN 10 format per: coll de cigne
d'acer de DN 50 mm per a la connexió de la canonada, suport triple sobre vàlvula de
comporta, vàlvula de comporta de tancament elàstic DN 50 mm, coll de cigne d'acer per a la
connexió superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa trifuncional de 1'', manòmetre de glicerina,
filtre caçapedres de DN 50 mm, derivació de caldereria i recolzament A-80. S'inclouen les
brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc.
Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

520,15 €

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de nylon reforçat, base i rosca de llaut 76,64000 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Pl 75,84000 €

BJ63003V u Filtre caçapedres metal.lic de malla en 'y' amb pintura de polièster de diàmetre 3' PN-1 142,00000 €
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BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 75,69000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca 10,58000 €

BN850025 u Valvula de bola de DN 1'' amb cos i bola d'acer inoxidable 14,72000 €
Altres conceptes 124,68000 €

P-135 GS180V43 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 2'' per a hidrant doble, format
per: tram de col.lector de DN 50 mm, vàlvula volumètrica URAMED, o similar, DN 50 mm
(reductora de pressió, amb emisor de polsos i sol.lenòide) i part proporcional de canonada de
PEAD. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades,
reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i provat.Segons planols.

398,95 €

BJMVR020 u Vàlvula volumètrica roscada tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb r 260,29000 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Pl 37,56450 €

BFB1R609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces e 16,80000 €
Altres conceptes 84,29550 €

P-136 GS1BR020 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional amb
brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420
amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat.

655,31 €

BN12R320 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 269,24000 €

BJWMR100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 80 mm, P 15,35000 €

BJM3R020 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 80 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim 297,13000 €
Altres conceptes 73,59000 €

P-137 GS1BR030 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional amb
brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420
amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat.

814,07 €
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BN12R330 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 303,48000 €

BJWMR150 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 100 mm, 16,86000 €

BJM3R030 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 100 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment míni 404,11000 €
Altres conceptes 89,62000 €

P-138 GS1BR110 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

614,79 €

BJM3R010 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 50 mm, amb cos de fosa nodular i revestiment míni 314,60000 €

BNZ1T050 u Carret elevador DN 50 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al 45,05000 €

BJWMS080 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 50 mm, P 13,22000 €

BN12R310 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 178,74000 €
Altres conceptes 63,18000 €

P-139 GS1BR120 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

726,44 €

BN12R320 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 269,24000 €

BNZ1T080 u Carret elevador DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al 51,60000 €

BJM3R020 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 80 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim 297,13000 €

BJWMS100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 80 mm, P 23,02000 €
Altres conceptes 85,45000 €

P-140 GS1BR130 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox

896,46 €
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AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

BJM3R030 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 100 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment míni 404,11000 €

BJWMS150 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 100 mm, 25,28000 €

BN12R330 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 303,48000 €

BNZ1T100 u Carret elevador DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer 57,33000 €
Altres conceptes 106,26000 €

P-141 GS1BR140 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 150 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

1.884,70 €

BJM3R040 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 150 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment míni 1.128,90000 €

BNZ1T150 u Carret elevador DN 150 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer 88,45000 €

BN12R340 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 354,86000 €

BJWMS200 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 150 mm, 43,70000 €
Altres conceptes 268,79000 €

P-142 GS1BR150 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 200 mm; PN 1,6 Mpa tipus
Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

2.200,69 €

BJM3R050 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 200 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment míni 1.250,64000 €

BJWMS000 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 200 mm, 64,44000 €

BN12R350 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 465,62000 €
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BNZ1T200 u Carret elevador DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer 110,57000 €
Altres conceptes 309,42000 €

P-143 GS1MR120 u Conjunt hidrant individual de 2´´ composat per derivació a hidrant amb canonada de DN
variable, portabrides amb brida boja DN 63 PN 16, vàlvula de comporta tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent de DN 50 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 50 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i
de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 2'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula
volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió
magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de DN50'', amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides DN 50 PN 16 amb 2 empelts
de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament,
instal·lat i provat.

1.046,33 €

BN31R001 u Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl·lica 12,51000 €

BNZ1M050 u Carret d'acer galvanitzat DN 50 connexió amb brides amb 2 empelts de 1´´, inclou sop 58,46000 €

BNZ11304 u Brida acer galvanitzat DN 50 amb rosca interior femella de 2´´ 75,46000 €

BNZ10396 u Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 50 connexió amb brides bojes amb dos em 146,78000 €

BNZ10307 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 63 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 13,23000 €

BN31R005 u Vàlvula esfera roscada  1´´, PN 16, metàl·lica 16,75000 €

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 75,69000 €

BJMVR020 u Vàlvula volumètrica roscada tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb r 260,29000 €

BJM5U005 u Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca 1/4´´ , te derivació acer galvanitzat 34,04000 €

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de nylon reforçat, base i rosca de llaut 76,64000 €

BNE40003 u Filtre caçapedres DN 50 PN 16 amb brides d'acer amb revestiment amb pintura epoxi, 114,02000 €

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 50 m 6,68000 €
Altres conceptes 155,78000 €

P-144 GS1MR130 u Conjunt hidrant individual de 3´´ composat per derivació a hidrant amb canonada de DN
variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de comporta tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent de DN 80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i
de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula
volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió
magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de DN80'', amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides DN 80 PN 16 amb 2 empelts
de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament,
instal·lat i provat.

1.310,93 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/06/12 Pàg.: 31

BN31R005 u Vàlvula esfera roscada  1´´, PN 16, metàl·lica 16,75000 €

BNZ10402 u Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides bojes amb dos em 163,02000 €

BNZ10302 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 90 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 23,86000 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 m 10,70000 €

BNZ1M080 u Carret d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides amb 2 empelts de 1´´, inclou sop 69,93000 €

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 104,83000 €

BN31R001 u Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl·lica 12,51000 €

BJM5U005 u Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca 1/4´´ , te derivació acer galvanitzat 34,04000 €

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de nylon reforçat, base i rosca de llaut 76,64000 €

BJMVR030 u Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil am 438,73000 €

BNE40006 u Filtre caçapedres DN 80 PN 16 amb brides d'acer amb revestiment amb pintura epoxi, 149,16000 €
Altres conceptes 210,76000 €

P-145 GS3CV001 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo FMA 2006, o equivalent, per a un cabal
de 220 m3/h format per filtres de malles autonetejants elèctrics de 125 micres amb malla
d'acer inoxidable AISI 316 L per a una presió màxima de teball de 10 atm format pels
seguents elements:
- 2 Filtres automàtics autonetejants elèctrics ø125 mm amb una superficie filtrant de 6.900
cm² amb motor elèctric de neteja.
- Quadre de control i programador per a maniobra dels filtres automàtics.
- 4 Vàlvules de papallona ø150 tipus Wafer
- Col.lector d'entrada d'aigua bruta i sortida d'aigüa filtrada DN-250 i col.lector de neteja
DN-80.
Inclou la conexió a la caldereria, anclatjes a la solera, juntes, perns d'anclatje i elements
d'unió. Col.locat i provat. Mesurada la unitat instal.lada.

22.612,80 €

BS3CV001 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo FMA 2006, o equivalent,  per a un c 17.706,00000 €
Altres conceptes 4.906,80000 €

P-146 GS4BV001 u Comporta mural estanca amb accionament elèctric d'acer AISI 304 per a tub de DN 800
Inclou subminstrament i col·locació

3.773,85 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,03200 €
Altres conceptes 3.766,81800 €

P-147 GS5AR505 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast
BV.05.2CB o equivalent DN 500 mm; PN 1 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

2.603,77 €

BNWM6U50 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona amb brides de DN 500 197,36000 €
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BN43R505 u Vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent 2.026,64000 €
Altres conceptes 379,77000 €

P-148 GS5AU200 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus Belgicast
BV.05.2CW o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

323,15 €

BN42U200 u Vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus Belgicast BV.05.2CW o equivalent 212,42000 €

BNWM4U20 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona tipus Wafer de DN 200 27,53000 €
Altres conceptes 83,20000 €

P-149 GS5AV002 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o
equivalent DN 350 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59,
preparat per a tensió 24 Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura
eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

6.878,50 €

BN43V002 u Vàlvula de papallona d'eix centrat amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent 5.708,09000 €

BNWM5U60 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona amb brides de DN 600 215,14000 €
Altres conceptes 955,27000 €

P-150 GS5AV003 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59,
preparat per a tensió 24 Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura
eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

4.053,71 €

BNWM5U60 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona amb brides de DN 600 215,14000 €

BN43V003 u Vàlvula de papallona d'eix centrat amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent 3.017,82000 €
Altres conceptes 820,75000 €

P-151 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

108,74 €
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BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 50 m 6,68000 €

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 75,69000 €
Altres conceptes 26,37000 €

P-152 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

156,91 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 m 10,70000 €

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 104,83000 €
Altres conceptes 41,38000 €

P-153 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

185,26 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 m 10,70000 €

BN12R140 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; P 123,36000 €
Altres conceptes 51,20000 €

P-154 GS5CR010 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, amb eix i bola d'acer inoxidable
AISI-316, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada

18,35 €

BN31U001 u Vàlvula d´esfera manual amb rosca NPT de DN 1/4'' i PN 56, eix i bola d'acer inoxidabl 14,57000 €
Altres conceptes 3,78000 €

P-155 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

546,36 €

BNZ1U350 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 350 mm; PN 412,95000 €

BNWMW350 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 350 mm; PN 1 13,61000 €
Altres conceptes 119,80000 €

P-156 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

274,21 €
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BNZ1V200 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 200 mm; PN 221,20000 €

BNWMV200 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 200 mm; PN 1 6,05000 €
Altres conceptes 46,96000 €

P-157 GS5YA250 u Conjunt seccionament tipus aeri DN250 PN16, format per reducción i/o ampliació d'acer de
calderería segons diàmetre de connexió a ramal amb brides bojes, coll de cigne de doble
colze i alçada total 2000 mm en dos parts, d'acer S-235-JR galvanitzat DN250 PN16 de
pujada/baixada, amb dos empelts de 2´´ i 3/4´´, dos conjunts de ventosa trifuncional 2´´ amb
vàlvula de comporta de 2´´, 2 vàlvules d'esfera metàl·lica 3/4´´, tots els elements necessaris
per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

2.773,44 €

BN12R320 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent 538,48000 €

BN31R001 u Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl·lica 25,02000 €

BJM3R020 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 80 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim 594,26000 €

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; P 619,69000 €

BJWMR100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 80 mm, P 30,70000 €

BNZ20250 u Coll de cigne DN 250 part superior d'acer galvanitzat segons ISO1461/1999, connexió 370,70000 €

BNZ20251 u Coll de cigne DN 250 part inferior d'acer galvanitzat segons ISO1461/1999, connexió 377,76000 €
Altres conceptes 216,83000 €

P-158 GS5YB250 u Conjunt connexió DN250 PN16, format per tram d'acer de calderería de DN250 amb
connexió a ramal amb brides bojes, amb vàlvula de comporta de DN250, tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

998,32 €

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; P 619,69000 €

G44RR110 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a formigonar, embridada o s 195,33114 €

BNZX305 u Connexió amb brida boja amb valona de DN250 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 51,00000 €
Altres conceptes 132,29886 €

P-159 GS6BV001 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 18EKY/1 de FLOWSERVE, o equivalent,
d'alçada manomètrica nominal 26 mca i cabal nominal 504 m3/h amb una altura de canya
de fins 4 m. Motor elèctric de 75 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets
seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura;
Inclou protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra
fixades per la Direcció Facultativa; inclosos tots els materials necessaris per al seu transport,
muntatge i col·locació; completament instal·lada.

24.361,31 €

BS6BV001 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 18EKY/1 de FLOWSERVE, o equivalent 21.596,60000 €
Altres conceptes 2.764,71000 €

P-160 GS6BV002 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 12EJH/3 de FLOWSERVE, o equivalent,
d'alçada manomètrica nominal 41 mca i cabal nominal 110 m3/h amb una altura de canya
de fins 4 m. Motor elèctric de 30 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets

12.778,24 €
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seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura;
Inclou protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra
fixades per la Direcció Facultativa; inclosos tots els materials necessaris per al seu transport,
muntatge i col·locació; completament instal·lada.

BS6BV002 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 12EJH/3 de FLOWSERVE, o equivalent 10.863,00000 €
Altres conceptes 1.915,24000 €

P-161 GS8AV002 u Subministre i instal.lació de pont grua KONECRANES AUSIÓ, o equivalent, de 1000 kg de
càrrega i 6,5 metres de llum entre carrils, amb bigues ''carrileras'', pintat amb els cables i
caixa de connexió elèctrica, polipast amb limitador de càrrega totalment col·locat.

11.482,18 €

BS8AV002 u Pont grua KONECRANES AUSIÓ, o equivalent, de 1000 kg de càrrega i 6,5 metres de 8.998,00000 €
Altres conceptes 2.484,18000 €

P-162 GS9AU010 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40
bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat

518,29 €

BJMAUR10 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de sen 398,32000 €
Altres conceptes 119,97000 €

P-163 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0
a 0,6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal·lat i provat

654,37 €

BJMCU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió d 511,18000 €
Altres conceptes 143,19000 €

P-164 GS9CV001 u Subministrament i col·locació de sonda de nivell amb interruptor tipus flotador, amb un tipus
de senyal de contacte metàlic i un cable amb una longitud de 10 m. Completament instal·lada
i provada

70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-165 GS9DV001 u Manómetro d'esfera 100 mm, tipus motlle tubular de rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió
inferior roscada de/1 2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aïllament i purgador,
muntat en la canonada amb tots els accesoris necessaris instal·lats i provat.

176,13 €

Sense descomposició 176,13000 €
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P-166 GS9EV001 ut Conversor PT100 - 4..24 mA per adecuació de senyal de PT100. Inclos subministrament i
instalació.

470,40 €

Sense descomposició 470,40000 €

P-167 GZ11W400 m Perforació horitzontal dirigida pilot en qualsevol tipus de terreny, eixamplament i col·locació
d'una beina de PE100 de DN 600mm PN10, inclòs canonada de PE100 i treballs de
manipulació i soldadura. El preu inclou:
- Tub PE100 PN10 de DN 500mm.
- Transport de maquinària, emplaçament i retirada de l'equip de perforació horitzontal
dirigida de 15 Tn.
- Canvi d'emplaçament, preparació de nova perforació i retirada de l'equip de perforació
horitzontal dirigida de 15 Tn.
- Realització d'estudi de georadar i topografia per interpretació de terreny i serveis,
eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació amb cub de neteja autotranspirant i
contenidor estanc i subministrament d'aigua neta.

960,00 €

Sense descomposició 960,00000 €

P-168 PPAE0200 pa Subministrament elèctric per a una potencia de 200 kW, incloent instal·lacions d’extensió i
treballs d’adequació d’instal·lacions existents.

43.990,44 €

Sense descomposició 43.990,44000 €

P-169 XPAP0000 pa Partida alçada per a programació 1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 01 OBRA DE CAPTACIÓ

Obra Elemental 02 CANONADA CAPTACIÓ

Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

2,60 87,000 226,20

2 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més
d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
21)

3,06 402,000 1.230,12

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 26)

0,23 83,000 19,09

4 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

9,37 84,000 787,08

5 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub
col.locat, amb terres seleccionades de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment
de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. (P - 28)

2,99 11,000 32,89

6 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres
adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el
reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes,
inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 27)

2,15 295,000 634,25

7 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 121)

2,99 87,000 260,13

TOTAL Activitat 01.01.02.01 3.189,76

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 01 OBRA DE CAPTACIÓ

Obra Elemental 02 CANONADA CAPTACIÓ

Activitat 02 CANONADES

1 GFB1R580 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 800 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 80)

192,28 40,000 7.691,20

euros
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TOTAL Activitat 01.01.02.02 7.691,20

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui
aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 22)

6,91 1.111,169 7.678,18

2 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

2,60 303,000 787,80

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 26)

0,23 1.010,000 232,30

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

4,43 869,174 3.850,44

5 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 95% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)

1,30 725,105 942,64

6 G261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota
la capa freàtica (P - 31)

2,84 87,000 247,08

TOTAL Obra Elemental 01.02.01 13.738,44

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 01 FORMIGONS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 37)

9,87 92,000 908,04

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 43)

115,89 128,498 14.891,63

TOTAL Activitat 01.02.02.01 15.799,67

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 02 ARMATS

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 45)

0,98 25.944,700 25.425,81

euros
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TOTAL Activitat 01.02.02.02 25.425,81

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 03 PILOTS

1 G3E5U125 m Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat
per tub central de barrina, incloent construcció de pou guia, excavació
amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer)
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 32)

34,84 88,000 3.065,92

2 G3E5U130 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat
per tub central de barrina, incloent construcció de pou guia, excavació
amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer)
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 33)

62,62 396,000 24.797,52

3 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 34)

41,94 1,600 67,10

4 G3EZU065 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 35)

74,89 8,800 659,03

TOTAL Activitat 01.02.02.03 28.589,57

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 04 ENCOFRATS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 46) 33,71 338,154 11.399,17

TOTAL Activitat 01.02.02.04 11.399,17

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 05 PREFABRICATS

1 E4LFV003 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud, de Prefabricats Pujol o equivalent
(P - 5)

53,74 21,000 1.128,54

2 E4LFV001 m Biguetes de formigo pretensat tipus 1806 S para formació de coberta
inclinada, de Prefabricats Pujol o equivalent (P - 4)

4,80 59,800 287,04

3 E4LFV005 u Conjunt d'elements entrebiguetat N/18-22, de Prefabricats Pujol o
equivalent (P - 6)

1,68 30,000 50,40

4 XPA1V003 pa Transport i muntatge de riostras i biguetes, totalment acabat

(P - 0)

1.810,50 1,000 1.810,50

euros
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TOTAL Activitat 01.02.02.05 3.276,48

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 06 COBERTES

1 E545V001 m2 Coberta de planxa simple P30 prelacada, amb pendent inferior a 30 %,
col.locada amb fixacions mecàniques, de Prefabricats Pujol o
equivalent (P - 10)

12,53 96,000 1.202,88

2 XPA1V004 pa Transport i muntatge de coberta, totalment acabada

(P - 0)

736,03 1,000 736,03

TOTAL Activitat 01.02.02.06 1.938,91

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 07 CASETA EQUIPS ELÈCTRICS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 37)

9,87 16,640 164,24

2 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per
a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 41)

100,34 6,645 666,76

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 45)

0,98 444,398 435,51

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 46) 33,71 4,620 155,74
5 E4E2R220 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de

400x200x200 mm, amb dos cares vistes, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment i amb traves i brancals
massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades (P - 2)

63,57 57,510 3.655,91

6 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment
1:4 (P - 3)

13,73 17,400 238,90

7 E4LH6326 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 3 m d'alçària de
muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat
de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 41 kNm per m d'amplària de sostre (P - 7)

25,36 15,500 393,08

8 E4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 1)

2,96 15,500 45,88

9 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 11)

13,52 15,500 209,56

10 E5113R61 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de de grava de granulat
reciclat de formigó de 20 a 40 mm, de 6 cm de gruix (P - 8)

4,50 15,500 69,75

11 E5ZA574E m Carener de peces prefabricades de formigó secció inclinada tipus sas
o similar. Ref UP-275 l:50x27.5, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l
(P - 12)

18,28 17,400 318,07

12 E5ZH4DK4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 13)

42,99 1,000 42,99

euros
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13 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 17)

23,80 3,000 71,40

14 EABGV001 u Subministrament i col·locació de reixa de ventilació de xapa perforada
de ferro pintada de 60x60cm. acabat pintat amb esmalt antiòxid color
forja tipus oxiron de titanlux.
(P - 15)

113,83 1,000 113,83

15 EABGV002 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
(P - 16)

325,48 1,000 325,48

16 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a
una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb
nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior
d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825 (P - 14)

81,40 12,180 991,45

TOTAL Activitat 01.02.02.07 7.898,55

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 08 ALTRES

1 GS8AV002 u Subministre i instal.lació de pont grua KONECRANES AUSIÓ, o
equivalent, de 1000 kg de càrrega i 6,5 metres de llum entre carrils,
amb bigues ''carrileras'', pintat amb els cables i caixa de connexió
elèctrica, polipast amb limitador de càrrega totalment col·locat.

(P - 161)

11.482,18 1,000 11.482,18

TOTAL Activitat 01.02.02.08 11.482,18

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 03 CALDERERIA I VALVULERIA

Activitat 01 CALDERERIA

1 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a soterrar,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades
b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures
1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió
interior amb tres capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació
Hempadur zinc primer 15360 o equivalent (50 micres) i dues capes
intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots
els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i
col·locació, completament instal·lada i provada (P - 39)

5,54 539,000 2.986,06

2 G44RR130 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria per a exterior,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades
b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures
1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,

5,54 1.685,000 9.334,90

euros
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dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió
interior amb tres capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació
Hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de
Hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes
d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002
(75 micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel
seu muntatge i col·locació, completament instal·lada i provada (P - 40)

TOTAL Activitat 01.02.03.01 12.320,96

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 03 CALDERERIA I VALVULERIA

Activitat 02 VALVULERIA

1 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 152)

156,91 3,000 470,73

2 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 153)

185,26 2,000 370,52

3 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 151)

108,74 1,000 108,74

4 GS1BR020 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent muntada sobre
canonada composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de
fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 136)

655,31 2,000 1.310,62

5 GS1BR030 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent muntada sobre
canonada composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de
fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament

814,07 2,000 1.628,14

euros
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elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 137)

6 GS4BV001 u Comporta mural estanca amb accionament elèctric d'acer AISI 304 per
a tub de DN 800
Inclou subminstrament i col·locació (P - 146)

3.773,85 1,000 3.773,85

7 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 155)

546,36 2,000 1.092,72

8 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 156)

274,21 3,000 822,63

9 GS5AU200 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central
tipus wafer tipus Belgicast BV.05.2CW o equivalent DN 200 mm; PN
1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 148)

323,15 1,000 323,15

10 GS5CR010 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca NPT, DN 1/4'' PN 56, amb eix i
bola d'acer inoxidable AISI-316, inclòs juntes estanques i cargoleria,
muntada en canonada i provada (P - 154)

18,35 6,000 110,10

11 GS5AR505 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central
amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 500 mm; PN 1
MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 147)

2.603,77 0,000 0,00

12 GF650V01 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, d'accionament manual
mitjançant palanca, cos, bola i eix d'acer inoxidable d'extrems
roscats.Inclou els accessoris necessaris pel muntatge. Completament
instal·lada i provada. (P - 64)

20,80 12,000 249,60

13 GF6C4000 u Subministrament i col·locació d'esmorteidor de pulsacions regulable
d'acer inoxidable AISI 316, amb rosca NPT de DN 1/2 '' PN40, inclòs
juntes estanques i cargoleria muntat en canonada i provat. (P - 67)

35,90 6,000 215,40

14 GF671V45 u Vàlvula de retenció DN 450 PN 10 de doble disco provistes de
superfícies d'estanqueïtat metall-polyuretà. construïdes amb cos
GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox.
inclosos tots el materials necessaris pel muntatge, completament
muntada i provada. (P - 66)

1.247,77 2,000 2.495,54

15 GF671V25 u Vàlvula de retenció DN 200 PN 10 de doble disco, provistes de
superfícies d'estanqueïtat metall-polyuretà. construïdes amb cos
GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox.
inclosos tots el materials necessaris pel muntatge, completament
muntada i provada. (P - 65)

544,28 2,000 1.088,56

16 GS5AV002 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus
Belgicast BV.05.2CV o equivalent DN 350 mm; PN 1.6 MPa amb
motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59, preparat per a
tensió 24 Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb
pintura eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI 316
sobre junta EPDM, amb tots els seus accessoris i complements per al
seu muntatge, completament instal·lada i provada.

(P - 149)

6.878,50 2,000 13.757,00

17 GS5AV003 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat amb bridas tipus
Belgicast BV.05.2CV o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb
motor Drehmo modelo MSG-800 F-25B + DMI-59, preparat per a

4.053,71 2,000 8.107,42

euros
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tensió 24 Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb
pintura eposi de 150 micras, eix inox AISI 420, disc inox AIXI 316
sobre junta EPDM, amb tots els seus accessoris i complements per al
seu muntatge, completament instal·lada i provada.

(P - 150)

TOTAL Activitat 01.02.03.02 35.924,72

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 04 EQUIPS ELECTROMECÀNICS

Activitat 01 BOMBES

1 GS6BV001 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 18EKY/1 de
FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada manomètrica nominal 26 mca i
cabal nominal 504 m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor
elèctric de 75 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de
freqüència. Els rodets seran en bronze, eix i camisa en acer
inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura; Inclou protecció
de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb
les proves en obra fixades per la Direcció Facultativa; inclosos tots els
materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació;
completament instal·lada. (P - 159)

24.361,31 2,000 48.722,62

2 GS6BV002 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 12EJH/3 de
FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada manomètrica nominal 41 mca i
cabal nominal 110 m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor
elèctric de 30 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1,
IP55, d'execució estàndard, apte per a funcionar amb variador de
freqüència. Els rodets seran en bronze, eix i camisa en acer
inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura; Inclou protecció
de l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions
complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb
les proves en obra fixades per la Direcció Facultativa; inclosos tots els
materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació;
completament instal·lada. (P - 160)

12.778,24 2,000 25.556,48

TOTAL Activitat 01.02.04.01 74.279,10

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 04 EQUIPS ELECTROMECÀNICS

Activitat 02 FILTRES

1 GS3CV001 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo FMA 2006, o
equivalent, per a un cabal de 220 m3/h format per filtres de malles
autonetejants elèctrics de 125 micres amb malla d'acer inoxidable AISI
316 L per a una presió màxima de teball de 10 atm format pels
seguents elements:
- 2 Filtres automàtics autonetejants elèctrics ø125 mm amb una
superficie filtrant de 6.900 cm² amb motor elèctric de neteja.
- Quadre de control i programador per a maniobra dels filtres
automàtics.
- 4 Vàlvules de papallona ø150 tipus Wafer
- Col.lector d'entrada d'aigua bruta i sortida d'aigüa filtrada DN-250 i
col.lector de neteja DN-80.
Inclou la conexió a la caldereria, anclatjes a la solera, juntes, perns

22.612,80 1,000 22.612,80

euros
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d'anclatje i elements d'unió. Col.locat i provat. Mesurada la unitat
instal.lada. (P - 145)

TOTAL Activitat 01.02.04.02 22.612,80

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 05 URBANITZACIÓ

1 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat
de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m
com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors,
tornapuntes i material auxiliar (P - 52)

32,01 121,000 3.873,21

2 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2,5 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i de malla d'acer
galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i
pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels
pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25 (P - 53)

854,20 1,000 854,20

3 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric (P - 24)

2,50 184,000 460,00

4 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de
reg de dues capes de barreja de granulats granítics i emulsió
bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat, inclòs
l'escombrat de l'àrid sobrant (P - 51)

3,65 921,000 3.361,65

5 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i
compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 49)

21,35 92,000 1.964,20

6 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 50) 0,62 921,000 571,02

TOTAL Obra Elemental 01.02.05 11.084,28

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 01 ESCOMESA ELÈCTRICA

1 PPAE0200 pa Subministrament elèctric per a una potencia de 200 kW, incloent
instal·lacions d’extensió i treballs d’adequació d’instal·lacions existents.
(P - 168)

43.990,44 1,000 43.990,44

TOTAL Obra Elemental 01.03.01 43.990,44

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 01 QUADRES BAIXA TENSIÓ

1 GG1M112 u Cojunt de quadre elèctric de potencia bombes (2 de 70 kW i 2 de 35
kW) compost d'armari metàlic, amb sòcol de 100mm, tipus Prisma
Plus Sistema P o similar IP-55 s/CEI-529 en xapa d'acer pintada amb
resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada, completament

21.478,00 1,000 21.478,00

euros
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equipat amb resistències calefactores de150 W, ventilador lateral amb
filtre de 150 W, termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador
digital de temperatura, portaplànols interior tamany A3, enllumenat
interior amb làmpada fluorescent de 16 W, armelles d'elevació i tots
els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb
porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent
peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Incloura
maniobra, embarrats amb pletines de coure, borner, cablejat auxiliar,
joc d'esquemes electrics actualitzats, rotuls identificadors de linies,
siniotic exterior y material auxiliar de muntatge.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la
direcció facultativa, amb l'aparamenta necessària per la seva
realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport,
col·locació, connexió i prova.

(P - 84)
2 GG1M113 u Quadre elèctric de potència SB-AUX suministre normal (CT-3), segons

esquema unifilar, format per conjunt d'armaris marca SCHNEIDER
ELECTRIC model PRISMA PLUS sistema G, IP 55, segons esquema
unifilar. Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes,
cablejat auxiliar, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de
fòrmica identificador de línies, sinòptic exterior, suport, p.p. de material
auxiliar per al seu muntatge, totalment instal·lat, comprovat i en ordre
de funcionament.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la
direcció facultativa, amb l'aparamenta necessària per la seva
realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport,
col·locació, connexió i prova.

(P - 85)

9.873,00 1,000 9.873,00

3 GGPWV001 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o
equivalent, en versió armari IP54 per a potència de 75 KW a 400V
transportat i col·locat. (P - 112)

11.613,15 2,000 23.226,30

4 GGPWV002 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie SD700, o
equivalent, en versió armari IP54 per a potència de 30 KW a 400V
transportat i col·locat. (P - 113)

4.771,58 2,000 9.543,16

5 GG11CGP u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
amb borns bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema unesa número 9 i
muntada superficialment. Incloura materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

(P - 82)

300,00 1,000 300,00

6 GG11CS1 u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 540x540x210 mm i
muntada superficialment.Incloura materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

(P - 83)

124,99 1,000 124,99

TOTAL Activitat 01.03.02.01 64.545,45

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 02 CABLEJAT BAIXA TENSIÓ

1 GG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 95)

37,62 154,000 5.793,48

euros
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2 GG3191D4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 94)

21,29 137,500 2.927,38

3 GG3191C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 93)

16,93 99,000 1.676,07

4 GG3191B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 92)

14,33 33,000 472,89

5 GG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 91)

9,94 33,000 328,02

6 GG319662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 99)

8,96 11,000 98,56

7 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 98)

6,48 22,000 142,56

8 GG319634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 97)

2,88 143,000 411,84

9 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 96)

2,07 137,500 284,63

TOTAL Activitat 01.03.02.02 12.135,43

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 03 ENLLUMENAT I SERVEIS AUXILIARS

1 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i
placa mòdul estret, color blanc, marca Eunea, sèrie Europoli, tipus
3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En muntatge encastat.
(P - 103)

10,60 2,000 21,20

2 GGC50003 ut Sistema d'alimentació ininterrompuda tipus on-line, entrada xarxa 1, IV
400 V, entrada by-pass IV 400 V, tensió de sortida regim permanent IV
400 V, potència 5 kVA autonomia 10 minuts, incloent
rectificador-carregador, ondulador, contactor estàtic sense tall de la
càrrega de xarxa, by-pass manual per a servei i manteniment, bateria
d'acumuladors de plom estanc sense manteniment i tots els
accessoris necessaris per al seu transport, col·locació, connexionat i
proves. Tot seguint els esquemes plantejats en projecte,
especificacions i/o directrius de la Direcció Facultativa, amb
l'aparellatge necessari per a la seva realització (P - 105)

5.005,68 1,000 5.005,68

3 GH11EP01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs
fluorescents de 58 W i reactància electrònica, incloent elements de
fixació i connexionat necessaris. Marca Philips model Pacific TCW216
o similar equivalent. (P - 114)

78,30 2,000 156,60

4 GHB2EP01 ut Lluminària de vapor de sodi de 150W marca Philips Tempo o similar.
Inclou làmpades corresponents. Inclou subministra, instal·lació i
connexionat.
(P - 116)

129,20 6,000 775,20

5 GH61BA01 u Bloc autònom estanc, IP-667, d'enllumenat d'emergència i
senyalització, amb làmpada fluorescent PL 11 W, de 583 lumens per a
cobrir 116 m2 i d'1 hora d'autonomia. Marca Daisalux, model Nova
N11S o similar equivalent. (P - 115)

61,03 2,000 122,06

6 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador
de bolet diàmetre 40 mm impulsional, marca Telemecanique

29,37 4,000 117,48

euros
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referència XAL-D1644 o similar equivalent. (P - 102)
7 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de

32A-III+T i dos preses de 16A-II+T amb interruptor diferencial i
magnetotèrmics individuals, totalment equipada. Subministrament,
montatge i cablejat.
(P - 104)

287,67 1,000 287,67

TOTAL Activitat 01.03.02.03 6.485,89

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 04 CANALITZACIONS

1 GG2C1570 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66150 o
similar equivalent de 60 x 150 mm. Incloent part proporcional de
suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell,
accessoris de muntatge i fixació. (P - 88)

18,96 30,000 568,80

2 GG2C3Z70 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66152
o similar equivalent de 150 mm. Incloent part proporcional de
fixacions. (P - 89)

6,18 30,000 185,40

3 GG31V013 m Canonada d'acer flexible de D=21mm. Incloent suports. Completament
col·locat.  (P - 100)

8,83 302,500 2.671,08

4 GG1VV001 u Caixa de connexions IP 55, totalment connectada i instal·lada amb
accessoris corresponents
(P - 87)

24,13 20,000 482,60

5 GDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 61)

12,43 30,000 372,90

6 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 62)

104,24 2,000 208,48

7 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 63)

68,54 2,000 137,08

TOTAL Activitat 01.03.02.04 4.626,34

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 05 XARXA DE TERRES

1 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex,
bancades i qualsevol part metàlica en general que pugui quedar
sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot
l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de secció. (P - 110)

650,00 1,000 650,00

2 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. (P - 111) 250,00 1,000 250,00
3 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K

0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x
50 mm2 de secció. (P - 90)

6,10 75,000 457,50

4 GGD15000 u Abraçadora per a equipotencialitat canonades i elements metàl.lics. (P
- 108)

12,92 22,000 284,24

5 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de
terres. Inclou motllo, cartutx i pòlvolra (P - 109)

18,86 11,000 207,46

euros
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6 GG3M11P0 m Conductor d'acer galvanitzat un d'1 x 95 mm2 de secció, amb un gruix
mínim de recobriment de zenc de 70 micres, format per fils de
diàmetre inferior a 2,5 mm. (P - 101)

6,36 85,000 540,60

7 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de
vidre amb tapa transparent, protecció IP 437, de dimensions 245 x 155
mm, incloent 1 pont de connexió per a comprovació del circuit de
posta a terra amb embornament directe, sense terminal, per a cables
fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència HH CST
136282801 o similar equivalent. (P - 107)

45,71 2,000 91,42

8 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 2.000
mm de longitud i 14 mm de diàmetre. Clavada a terra i connectada.
Incloent grapa de connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer
inoxidable. (P - 106)

96,62 10,000 966,20

TOTAL Activitat 01.03.02.05 3.447,42

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 06 PARALLAMPS

1 GLL001 U Sistema de parallamps per a protecció de la estació de bombament,
format per:

1 Parallamps Nimbus CPT-L amb sistema de cebat electrònic
1 Peça adaptació Nimbus a màstil
1 Joc d'anclatges placa de bisos metàl·lics 15 cm (2 peces)
1 Màstil 6m Fe Galvanitzat (tram de 3m)
50m de Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm
9 Suports M-8 bronze
1 Tub de protecció baixant de 3m.
4 Maneguet d'unió de cable fins a 70mm2.
1 Vía de xispes encapsulat porcellana.
1 Arqueta de registre cuadrada de polipropile 300x300 mm amb
regleta equipotencial inclosa y 3 terminals brida.
3 Electrodes de coure de 300 micras 2000x14 mm
3 Grapa abarcón de llautó connexió jabalina.
1 Lowpat liquid compost activador perdurable per a presas de terra.
1 Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament.
1 Comptador d'impactes de raig segons Norma UNE 21186

Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per funcionament. (P -
118)

5.335,84 1,000 5.335,84

TOTAL Activitat 01.03.02.06 5.335,84

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 07 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 KG, amb pressió
incorporada, d'eficiència ABC, acabat exteriorment amb pintura
epoxide color vermell, incloent fixació de suport a paret.
(P - 119)

83,12 4,000 332,48

2 GM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, amb armari muntat superficialment, acabat exteriorment
amb pintura epoxide color vermell, incloent fixació de suport a paret.
(P - 120)

163,66 2,000 327,32

euros
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TOTAL Activitat 01.03.02.07 659,80

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

Activitat 08 VARIS

1 XPA1V002 pa A justificar. Realització de proves de control de qualitat d' execució de
les obres (electricitat i control), incloent proves de proteccions, mesura
de l' aïllament dels cables, nivells d' il·luminació, mesura de la
resistència de posta a terra, tensions de pas i contacte, etc.
(P - 0)

750,00 1,000 750,00

2 XPA1V001 pa A justificar. Elaboració de la documentació As Build. Inclou manuals de
funcionament i manteniment, així com la correcció de la informació
definida.
(P - 0)

500,00 1,000 500,00

3 XPA1E002 pa Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació elèctrica
de Baixa tensió (P - 0)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Activitat 01.03.02.08 2.150,00

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 03 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

Activitat 01 CONTROL

1 GG1M1014 u Subministre i muntatge d'armari de control format pels següents
elements:

BMXP341000NOE          KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200                 RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500                 FUENTE ALIM. CA AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K               MODULO 32 ENTR. 24V 1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200               BASE M340 SLIMFAST, 16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K MODULO 32 SAL. 24V 0,1A 1XALTA DENS
(x1)
ABE7R16T111 BASE SALIDA SLIMFAST, 16 VIAS
DESENCHUF (x2)
BMXFCC303 CONECTOR ALTA DENS. A 2 X HE10 3M
(x1)
BMXAMI0810                 MODULO 8 ENTR. ANA. V / I AISL. (x4)
BMXFTB2820 BORNERO TORNILLO 28 PUNTOS PARA
PTO (x4)
HMIGTO5310 TERMINAL 10.4', COLOR VGA, ETH, 96 MB
RAM (x1)
TCSESU053FN0             SWITCH NO GEST. 5 RJ45 (x1)
TSXETG100                    BRIDGE MODBUS / ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3                          REPARTIDOR MODBUS (x1)
VW3A8306R10               CABLE MODBUS 2 RJ45 1 M (x4)
VW3A8306RC                 TERMINAL MODBUS RJ45 (x1)
TSXCSA100 CABLE DE INTERCONEXION NANO AUTO
(x1) (P - 86)

9.150,69 1,000 9.150,69

2 XPAP0000 pa Partida alçada per a programació (P - 169) 1.200,00 1,000 1.200,00
3 GG2C1570 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66150 o

similar equivalent de 60 x 150 mm. Incloent part proporcional de
suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell,
accessoris de muntatge i fixació. (P - 88)

18,96 30,000 568,80

euros
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4 GG2C3Z70 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66152
o similar equivalent de 150 mm. Incloent part proporcional de
fixacions. (P - 89)

6,18 30,000 185,40

TOTAL Activitat 01.03.03.01 11.104,89

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 03 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

Activitat 02 INSTRUMENTACIÓ

1 GS9AU010 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu
amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la
temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40 bar], per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat (P - 162)

518,29 6,000 3.109,74

2 GS9DV001 u Manómetro d'esfera 100 mm, tipus motlle tubular de rang de mesura
0-6 kg/cm2, connexió inferior roscada de/1 2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aïllament i purgador, muntat en la canonada
amb tots els accesoris necessaris instal·lats i provat.  (P - 165)

176,13 6,000 1.056,78

3 GS9EV001 ut Conversor PT100 - 4..24 mA per adecuació de senyal de PT100.
Inclos subministrament i instalació. (P - 166)

470,40 8,000 3.763,20

4 GJMT002 ut Sensor de temperatura tipus PT100, inclós subministrament de petit
material de montatge. (P - 117)

512,30 8,000 4.098,40

5 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor
hidrostàtic, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de
la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, incloent
cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal·lat i provat (P - 163)

654,37 1,000 654,37

6 GS9CV001 u Subministrament i col·locació de sonda de nivell amb interruptor tipus
flotador, amb un tipus de senyal de contacte metàlic i un cable amb
una longitud de 10 m. Completament instal·lada i provada

(P - 164)

70,00 4,000 280,00

7 G69BV001 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 250
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 47)

2.013,82 1,000 2.013,82

8 G69BV002 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 500
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 48)

4.221,27 1,000 4.221,27

TOTAL Activitat 01.03.03.02 19.197,58

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 26)

0,23 68.866,760 15.839,35

2 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

2,60 5.915,619 15.380,61

3 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més
d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -

3,06 13.722,666 41.991,36

euros
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21)
4 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i

arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

9,37 3.711,538 34.777,11

5 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub
col.locat, amb terres seleccionades de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment
de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. (P - 28)

2,99 412,394 1.233,06

6 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres
adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el
reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes,
inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 27)

2,15 9.503,354 20.432,21

7 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 121)

2,99 5.915,619 17.687,70

TOTAL Obra Elemental 01.04.01 147.341,40

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 42)

95,59 0,000 0,00

TOTAL Obra Elemental 01.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 03 CANONADES

1 GFB1R511 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 68)

6,12 1.698,060 10.392,13

2 GFB1R512 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 125 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 69)

7,67 1.234,475 9.468,42

3 GFB1R514 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 140 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 70)

8,71 264,995 2.308,11

4 GFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 71)

10,50 389,999 4.094,99

euros
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5 GFB1R518 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 180 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 72)

12,45 545,897 6.796,42

6 GFB1R522 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 225 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 74)

17,81 379,572 6.760,18

7 GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 75)

23,97 402,498 9.647,88

TOTAL Obra Elemental 01.04.03 49.468,13

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 04 VALVULERIA

Activitat 01 VENTOSES

1 GS1BR110 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret
elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer
brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per
al seu muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 138)

614,79 9,000 5.533,11

2 GDDRV100 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de
dimensions interiors 100x100x105 cm, per ventoses DN50 a DN100,
amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves
5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa
de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm,
amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau, col·locat i
provat.
(P - 58)

518,65 9,000 4.667,85

TOTAL Activitat 01.04.04.01 10.200,96

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 04 VALVULERIA

Activitat 02 DESGUASSOS

1 GS11W011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T1 composat per vàlvula de
comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de reg, 2 colzes de
PEAD injectat de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'',

333,44 1,000 333,44

euros
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vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb tancament elàstic de
fosa dúctil de característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de
DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de DN
1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i
provat. (P - 129)

2 GS11X011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T2 composat per vàlvula de
comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de reg, 2 colzes de
PEAD injectat de DN 63 de 45º, 1 colze de PEAD injectat DN 63 de
90º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a racord Bcn, transició
PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de
comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de
característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN
1,6 Mpa, maniguet mascle-mascle de llautó de DN 1 1/2'', colze
mascle- emella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord
Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

(P - 131)

335,11 3,000 1.005,33

3 GDD2P001 u Pericó prefabricat per a desguassos T1 i T2 de formigó armat amb
pota d'elefant de dimensions interiors 100x100x105 cm amb pota de
elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15, dues
oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura
de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble
frontissa, tancamente amb candau. Inclou solera de formigó armat
HA-25 de dimensions 1,60x1,60x0,20 m armada amb barres de 10/20
cm d'acer B500S i reforços de formigó en entrada i sortida de pericó,
col·locat i provat. (P - 56)

782,69 4,000 3.130,76

TOTAL Activitat 01.04.04.02 4.469,53

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 05 HIDRANTS

Activitat 01 HIDRANTS

1 GS1MR120 u Conjunt hidrant individual de 2´´ composat per derivació a hidrant
amb canonada de DN variable, portabrides amb brida boja DN 63 PN
16, vàlvula de comporta tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent de DN
50 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne
d'acer galvanitzat DN 50 de pujada connexió amb brides bojes amb
dos empelts de 1'' i de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb
vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts manòmetres PN 16, filtre
caçapedres de 2'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula
volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa
dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per
comptador woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula
hidràulica accionada per diafragma, de DN50'', amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides DN 50
PN 16 amb 2 empelts de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la
seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.  (P - 143)

1.046,33 2,000 2.092,66

2 GS1MR130 u Conjunt hidrant individual de 3´´ composat per derivació a hidrant
amb canonada de DN variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN
16, vàlvula de comporta tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent de DN
80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne
d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb
dos empelts de 1'' i de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb
vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts manòmetres PN 16, filtre
caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula

1.310,93 9,000 11.798,37

euros
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volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa
dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per
comptador woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula
hidràulica accionada per diafragma, de DN80'', amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, i carret sortida d'acer galvanitzat amb brides DN 80
PN 16 amb 2 empelts de 1´´, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P -
144)

3 GS180V33 u Subministre i instal.lació de conjunt d'hidrant múltiple de 3'' de PN 10
format per: coll de cigne d'acer de DN 50 mm per a la connexió de la
canonada, suport triple sobre vàlvula de comporta, vàlvula de
comporta de tancament elàstic DN 50 mm, coll de cigne d'acer per a la
connexió superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa trifuncional de 1'',
manòmetre de glicerina, filtre caçapedres de DN 50 mm, derivació de
caldereria i recolzament A-80. S'inclouen les brides bojes necessàries,
així com empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc.
Totalment instal.lat i provat.Segons planols. (P - 134)

520,15 3,000 1.560,45

4 GS180V23 u Subministre i instal.lació dhidrant doble de 3'' de PN 10 format per: coll
de cigne d'acer de DN 80 mm per a la connexió de la canonada,
suport triple sobre vàlvula de comporta, vàlvula de comporta de
tancament elàstic DN 80 mm, coll de cigne d'acer per a la connexió
superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa trifuncional de 1'', manòmetre
de glicerina, filtre caçapedres de DN 80 mm, derivació de caldereria i
recolzament A-80. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com
empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment
instal.lat i provat.Segons planols. (P - 133)

626,69 8,000 5.013,52

5 GS180V43 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 2'' per a
hidrant doble, format per: tram de col.lector de DN 50 mm, vàlvula
volumètrica URAMED, o similar, DN 50 mm (reductora de pressió,
amb emisor de polsos i sol.lenòide) i part proporcional de canonada de
PEAD. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com empelts,
tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i
provat.Segons planols. (P - 135)

398,95 6,000 2.393,70

6 GS180V20 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula volumètrica de 3'' per a
hidrant doble format per: tram de col.lector de caldereria, de vàlvula
volumètrica URAMED, o similar, DN 80 mm (reductora de pressió,
amb emisor de polsos i sol.lenòide), colls de cignes de baixada i
suport triple. S'inclouen les brides bojes necessàries, així com
empelts, tapes roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment
instal.lat i provat.Segons planols. (P - 132)

677,53 16,000 10.840,48

TOTAL Activitat 01.04.05.01 33.699,18

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 05 HIDRANTS

Activitat 02 OBRA CIVIL

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 26)

0,23 180,298 41,47

2 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

2,60 36,060 93,76

3 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per
a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 41)

100,34 54,089 5.427,29

4 G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 36)

9,87 18,029 177,95

euros
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5 E5451336 m2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat amb nervis cada 24 a 28
cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre
5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions
mecàniques (P - 9)

12,02 180,298 2.167,18

6 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 29)

23,32 2,178 50,79

7 F6A1LV36 m Reixat d'acer d'alçària 2,25 m amb acabat galvanitzat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48
mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (P - 18)

21,40 253,000 5.414,20

8 G440U04S m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 S de 20x20 cm i 10 mm de
diàmetre, completament col·locada.  (P - 38)

5,37 360,598 1.936,41

9 GAR5RV32 u Porta metàl.lica de 1 fulla de 1x2,25 m, amb bastidor de tub de 80x50
mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i
de d 2,7 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous
amb formigó ha-25, encofrat, totalment instal.lada segons plànos. (P -
54)

419,77 11,000 4.617,47

TOTAL Activitat 01.04.05.02 19.926,52

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

2,60 7.104,769 18.472,40

2 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més
d'1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
21)

3,06 22.325,789 68.316,91

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 26)

0,23 107.374,195 24.696,06

4 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre 2-20 mm, en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

9,37 6.791,423 63.635,63

5 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub
col.locat, amb terres seleccionades de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment
de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. (P - 28)

2,99 754,605 2.256,27

6 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres
adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el
reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes,
inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 27)

2,15 14.184,611 30.496,91

euros
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7 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 121)

2,99 7.104,769 21.243,26

TOTAL Obra Elemental 01.05.01 229.117,44

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 42)

95,59 21,000 2.007,39

TOTAL Obra Elemental 01.05.02 2.007,39

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 03 CANONADES

1 GFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 73)

14,73 2.425,696 35.730,50

2 GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 75)

23,97 2.958,337 70.911,34

3 GFB1R531 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 315 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 76)

34,01 788,125 26.804,13

4 GFB1R535 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 355 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 77)

45,33 676,430 30.662,57

5 GFB1R540 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 78)

56,26 175,300 9.862,38

6 GFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus
PE-100, de DN 500 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 79)

82,97 960,731 79.711,85

TOTAL Obra Elemental 01.05.03 253.682,77

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 04 VALVULERIA

Activitat 01 VENTOSES

1 GS1BR110 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret
elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa

614,79 6,000 3.688,74

euros
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dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer
brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per
al seu muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 138)

2 GS1BR120 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 80
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret
elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer
brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per
al seu muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 139)

726,44 3,000 2.179,32

3 GS1BR130 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 100
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret
elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer
brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per
al seu muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 140)

896,46 6,000 5.378,76

4 GS1BR140 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 150
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret
elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer
brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per
al seu muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 141)

1.884,70 1,000 1.884,70

5 GS1BR150 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 200
mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o equivalent, muntada sobre carret
elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer
brida-brida de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per
al seu muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 142)

2.200,69 4,000 8.802,76

6 GDDRV100 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de
dimensions interiors 100x100x105 cm, per ventoses DN50 a DN100,
amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves
5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa

518,65 15,000 7.779,75

euros
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de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm,
amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau, col·locat i
provat.
(P - 58)

7 GDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota d'elefant de
dimensions interiors 150x150x150 cm, per ventoses DN150 a DN200,
amb pota de elefant per a correcte assentament sobre base de graves
5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa
de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm,
amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau, col·locat i
provat.
(P - 59)

868,10 5,000 4.340,50

TOTAL Activitat 01.05.04.01 34.054,53

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 04 VALVULERIA

Activitat 02 DESGUASSOS

1 GS11W011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T1 composat per vàlvula de
comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de reg, 2 colzes de
PEAD injectat de DN 63 de 45º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'',
vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb tancament elàstic de
fosa dúctil de característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de
DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de DN
1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i
provat. (P - 129)

333,44 3,000 1.000,32

2 GS11W010 u Conjunt de desguàs aeri de DN80, tipus T1 composat per vàlvula de
comporta embridada DN 3´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN90 PN16 per a connexió a ramal de reg, 2 colzes de
PEAD injectat de DN 90 de 45º, T de PEAD 90-50-90 per a derivació a
racord Bcn, transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'',
vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb tancament elàstic de
fosa dúctil de característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de
DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de DN 1
1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i
provat. (P - 128)

427,64 4,000 1.710,56

3 GS11X011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T2 composat per vàlvula de
comporta embridada DN 2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de reg, 2 colzes de
PEAD injectat de DN 63 de 45º, 1 colze de PEAD injectat DN 63 de
90º, T de PEAD 63-50-63 per a derivació a racord Bcn, transició
PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament de
comporta roscada amb tancament elàstic de fosa dúctil de
característiques anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN
1,6 Mpa, maniguet mascle-mascle de llautó de DN 1 1/2'', colze

335,11 6,000 2.010,66

euros
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mascle- emella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord
Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

(P - 131)
4 GS11W012 u Conjunt de desguàs final de línia DN 250, tipus T3 composat per

vàlvula de comporta embridada DN 250; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, inclou tram d'acer de
calderería de DN250, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P - 130)

988,16 1,000 988,16

5 GDD2P001 u Pericó prefabricat per a desguassos T1 i T2 de formigó armat amb
pota d'elefant de dimensions interiors 100x100x105 cm amb pota de
elefant per a correcte assentament sobre base de graves 5/15, dues
oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura
de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble
frontissa, tancamente amb candau. Inclou solera de formigó armat
HA-25 de dimensions 1,60x1,60x0,20 m armada amb barres de 10/20
cm d'acer B500S i reforços de formigó en entrada i sortida de pericó,
col·locat i provat. (P - 56)

782,69 13,000 10.174,97

6 GDD2P002 u Pericó prefabricat per a desguassos T3 amb pota d'elefant de
dimensions interiors 150x150x150 cm, amb pota de elefant per a
correcte assentament sobre base de graves 5/15 i feltre de geotextil
no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, dues
oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura
de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble
frontissa, tancamente amb candau. Inclou solera de formigó armat
HA-25 de dimensions 2,10x2,10x0,20 m armada amb barres de 10/20
cm d'acer B500S i reforços de formigó en entrada i sortida de pericó,
col·locat i provat.
(P - 57)

1.257,90 1,000 1.257,90

TOTAL Activitat 01.05.04.02 17.142,57

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 05 PRESES DE REG

Activitat 01 PRESES DE REG ZONES 2 i 8

1 GS10PX10 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ia) per a xarxa
principal o secundària de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i
4 mm de gruix anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(P - 123)

1.035,19 34,000 35.196,46

2 GS10PX14 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ic) per a xarxa
principal o secundària de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada,

1.445,00 1,000 1.445,00

euros
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4 mm de gruix i empelt de 2'' per a connexió de vàlvula i ventosa
anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 16 tipus Ari D-050 o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa
trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell
exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació
en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent DN200
PN10 amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(P - 126)

3 GS10PX16 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus IV) per a xarxa
principal o secundària de DN200 PN10 formada per:

Colze d'acer galvanitzat DN200 PN10 anclat amb anell de formigó
HA-25 de reforç de l'entroncament.

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN400 PN10 a tub de PVC-U o PEAD i tapa
cega amb sortida DN200.

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(P - 127)

1.265,77 26,000 32.910,02

4 GS5YB250 u Conjunt connexió DN250 PN16, format per tram d'acer de calderería
de DN250 amb connexió a ramal amb brides bojes, amb vàlvula de
comporta de DN250, tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P - 158)

998,32 4,000 3.993,28

5 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat
de formigó, segons norma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15
cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb malla
electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix,
anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de reducció
de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols,
sense bastiment, tapa, ni graons (P - 55)

383,09 4,000 1.532,36

6 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter (P - 19)

98,24 4,000 392,96

TOTAL Activitat 01.05.05.01 75.470,08

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

euros
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Obra Elemental 05 PRESES DE REG

Activitat 02 PRESES DE REG ZONA 9

1 GS10PX10 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ia) per a xarxa
principal o secundària de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i
4 mm de gruix anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(P - 123)

1.035,19 11,000 11.387,09

2 GS10PX11 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ib) per a xarxa
principal o secundària de DN200 PN10 formada per:

Tram de tub de PEAD o PVC-U DN200 reforçat amb formigó en
massa HM-20.

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i
4 mm de gruix anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(P - 124)

1.143,11 6,000 6.858,66

3 GS10PX14 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus Ic) per a xarxa
principal o secundària de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada,
4 mm de gruix i empelt de 2'' per a connexió de vàlvula i ventosa
anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 16 tipus Ari D-050 o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa
trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell
exterior tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació
en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent DN200
PN10 amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb

1.445,00 2,000 2.890,00

euros
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EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(P - 126)

4 GS10PX12 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus II) doble per a
xarxa principal o secundària de DN200 PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins a 2 m d'alçada i
4 mm de gruix i terminació en T 200-200 anclat amb dau de formigó
HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Dues vàlvules de comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(P - 125)

1.716,25 4,000 6.865,00

5 GS5YB250 u Conjunt connexió DN250 PN16, format per tram d'acer de calderería
de DN250 amb connexió a ramal amb brides bojes, amb vàlvula de
comporta de DN250, tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P - 158)

998,32 1,000 998,32

6 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat
de formigó, segons norma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15
cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb malla
electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix,
anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de reducció
de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols,
sense bastiment, tapa, ni graons (P - 55)

383,09 1,000 383,09

7 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter (P - 19)

98,24 1,000 98,24

TOTAL Activitat 01.05.05.02 29.480,40

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 06 SECCIONAMENTS

1 GS5YA250 u Conjunt seccionament tipus aeri DN250 PN16, format per reducción i/o
ampliació d'acer de calderería segons diàmetre de connexió a ramal
amb brides bojes, coll de cigne de doble colze i alçada total 2000 mm
en dos parts, d'acer S-235-JR galvanitzat DN250 PN16 de
pujada/baixada, amb dos empelts de 2´´ i 3/4´´, dos conjunts de
ventosa trifuncional 2´´ amb vàlvula de comporta de 2´´, 2 vàlvules
d'esfera metàl·lica 3/4´´, tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P - 157)

2.773,44 1,000 2.773,44

2 GDDSS100 u Obra cilil per a seccionament DN < 400 format pels següents
elements: massisos d'ancoratge de formigó, llosa de formigó,
tancament perimetral de mitjançant malla metàl·lica a simple torsó i
porta d'accés d'una fulla de 2x1 m, totalment instal·lat i provat. (P - 60)

290,56 1,000 290,56

TOTAL Obra Elemental 01.05.06 3.064,00

euros
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Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 06 ALTRES PARTIDES

Obra Elemental 01 ENCREUAMENTS AMB CARRETERES I CAMINS

1 G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui
aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 22)

6,91 4,330 29,92

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

4,43 2,200 9,75

3 GZ11W400 m Perforació horitzontal dirigida pilot en qualsevol tipus de terreny,
eixamplament i col·locació d'una beina de PE100 de DN 600mm
PN10, inclòs canonada de PE100 i treballs de manipulació i soldadura.
El preu inclou:
- Tub PE100 PN10 de DN 500mm.
- Transport de maquinària, emplaçament i retirada de l'equip de
perforació horitzontal dirigida de 15 Tn.
- Canvi d'emplaçament, preparació de nova perforació i retirada de
l'equip de perforació horitzontal dirigida de 15 Tn.
- Realització d'estudi de georadar i topografia per interpretació de
terreny i serveis, eliminació de fangs-detritus procedents de la
perforació amb cub de neteja autotranspirant i contenidor estanc i
subministrament d'aigua neta.
(P - 167)

960,00 20,000 19.200,00

4 GFG1R204 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe II segons
norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament  (P - 81)

41,00 15,000 615,00

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,
de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 44)

97,98 1,140 111,70

TOTAL Obra Elemental 01.06.01 19.966,37

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 07 SERVEIS AFECTATS

1 XPASV001 pa Partida alçada a justificar per a les possibles reposicions en les
afeccions en les xarxes de sèquies existents de la comunitat de
regants. (P - 0)

30.114,38 1,000 30.114,38

TOTAL Capítol 01.07 30.114,38

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 08 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GR471V07 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus alba, de perímetre
de tronc 18/20, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 122)

57,49 10,000 574,90

euros
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2 XPA1V005 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a realitzar el seguiment
arqueològic durant el període de moviment de terres de l'obra per la
possible aparició de jaciments arqueològics. (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.08 3.574,90

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA1V009 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus de construcció i
demolició (P - 0)

8.780,89 1,000 8.780,89

TOTAL Capítol 01.09 8.780,89

Obra 01 Pressupost Moli de Pals

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

67.207,61 1,000 67.207,61

TOTAL Capítol 01.10 67.207,61

euros
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 3.189,76
Activitat 01.01.02.02  CANONADES 7.691,20
Obra Elemental 01.01.02  CANONADA CAPTACIÓ 10.880,96
Activitat 01.02.02.01  FORMIGONS 15.799,67
Activitat 01.02.02.02  ARMATS 25.425,81
Activitat 01.02.02.03  PILOTS 28.589,57
Activitat 01.02.02.04  ENCOFRATS 11.399,17
Activitat 01.02.02.05  PREFABRICATS 3.276,48
Activitat 01.02.02.06  COBERTES 1.938,91
Activitat 01.02.02.07  CASETA EQUIPS ELÈCTRICS 7.898,55
Activitat 01.02.02.08  ALTRES 11.482,18
Obra Elemental 01.02.02  OBRA CIVIL 105.810,34
Activitat 01.02.03.01  CALDERERIA 12.320,96
Activitat 01.02.03.02  VALVULERIA 35.924,72
Obra Elemental 01.02.03  CALDERERIA I VALVULERIA 48.245,68
Activitat 01.02.04.01  BOMBES 74.279,10
Activitat 01.02.04.02  FILTRES 22.612,80
Obra Elemental 01.02.04  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 96.891,90
Activitat 01.03.02.01  QUADRES BAIXA TENSIÓ 64.545,45
Activitat 01.03.02.02  CABLEJAT BAIXA TENSIÓ 12.135,43
Activitat 01.03.02.03  ENLLUMENAT I SERVEIS AUXILIARS 6.485,89
Activitat 01.03.02.04  CANALITZACIONS 4.626,34
Activitat 01.03.02.05  XARXA DE TERRES 3.447,42
Activitat 01.03.02.06  PARALLAMPS 5.335,84
Activitat 01.03.02.07  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 659,80
Activitat 01.03.02.08  VARIS 2.150,00
Obra Elemental 01.03.02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT 99.386,17
Activitat 01.03.03.01  CONTROL 11.104,89
Activitat 01.03.03.02  INSTRUMENTACIÓ 19.197,58
Obra Elemental 01.03.03  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 30.302,47
Activitat 01.04.04.01  VENTOSES 10.200,96
Activitat 01.04.04.02  DESGUASSOS 4.469,53
Obra Elemental 01.04.04  VALVULERIA 14.670,49
Activitat 01.04.05.01  HIDRANTS 33.699,18
Activitat 01.04.05.02  OBRA CIVIL 19.926,52
Obra Elemental 01.04.05  HIDRANTS 53.625,70
Activitat 01.05.04.01  VENTOSES 34.054,53
Activitat 01.05.04.02  DESGUASSOS 17.142,57
Obra Elemental 01.05.04  VALVULERIA 51.197,10
Activitat 01.05.05.01  PRESES DE REG ZONES 2 i 8 75.470,08
Activitat 01.05.05.02  PRESES DE REG ZONA 9 29.480,40
Obra Elemental 01.05.05  PRESES DE REG 104.950,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

615.961,29
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 2

NIVELL 3: Obra Elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra Elemental 01.01.02  CANONADA CAPTACIÓ 10.880,96
Capítol 01.01  OBRA DE CAPTACIÓ 10.880,96
Obra Elemental 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 13.738,44
Obra Elemental 01.02.02  OBRA CIVIL 105.810,34
Obra Elemental 01.02.03  CALDERERIA I VALVULERIA 48.245,68
Obra Elemental 01.02.04  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 96.891,90
Obra Elemental 01.02.05  URBANITZACIÓ 11.084,28
Capítol 01.02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 275.770,64
Obra Elemental 01.03.01  ESCOMESA ELÈCTRICA 43.990,44
Obra Elemental 01.03.02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT 99.386,17
Obra Elemental 01.03.03  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 30.302,47
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 173.679,08
Obra Elemental 01.04.01  MOVIMENT DE TERRES 147.341,40
Obra Elemental 01.04.02  OBRA CIVIL 0,00
Obra Elemental 01.04.03  CANONADES 49.468,13
Obra Elemental 01.04.04  VALVULERIA 14.670,49
Obra Elemental 01.04.05  HIDRANTS 53.625,70
Capítol 01.04  XARXA DE REG ZONA 1 265.105,72
Obra Elemental 01.05.01  MOVIMENT DE TERRES 229.117,44
Obra Elemental 01.05.02  OBRA CIVIL 2.007,39
Obra Elemental 01.05.03  CANONADES 253.682,77
Obra Elemental 01.05.04  VALVULERIA 51.197,10
Obra Elemental 01.05.05  PRESES DE REG 104.950,48
Obra Elemental 01.05.06  SECCIONAMENTS 3.064,00
Capítol 01.05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9 644.019,18
Obra Elemental 01.06.01  ENCREUAMENTS AMB CARRETERES I CAMINS 19.966,37
Capítol 01.06  ALTRES PARTIDES 19.966,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.389.421,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  OBRA DE CAPTACIÓ 10.880,96
Capítol 01.02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 275.770,64
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 173.679,08
Capítol 01.04  XARXA DE REG ZONA 1 265.105,72
Capítol 01.05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9 644.019,18
Capítol 01.06  ALTRES PARTIDES 19.966,37
Capítol 01.07  SERVEIS AFECTATS 30.114,38
Capítol 01.08  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 3.574,90
Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 8.780,89
Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 67.207,61
Obra 01 Pressupost Moli de Pals 1.499.099,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.499.099,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost Moli de Pals 1.499.099,73
1.499.099,73

euros



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim full pressupost   



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.499.099,73

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 1.499.099,73

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.499.099,73....................................................................... 89.945,98

13 % Gastos Generals SOBRE 1.499.099,73...................................................................... 194.882,96

18 % IVA SOBRE 1.783.928,67........................................................................................... 321.107,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.105.035,83

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos milions  cent cinc mil trenta-cinc euros amb vuitanta-tres centims
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