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Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 11  DEMOLICIONS

1 E2111595 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura de formigó
armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 ed1.1
2 217,000 217,000 C#*D#*E#*F#
3 ed1.2
4 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

5 ed2 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
6 ed3.1
7 52,090 52,090 C#*D#*E#*F#
8 ed3.2

9 96,800 96,800 C#*D#*E#*F#
10 ed3.3
11 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#
12 ed3.4

13 25,380 25,380 C#*D#*E#*F#
14 ed3.5
15 20,080 20,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 598,750

2 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

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

1 ed1.1

2 1.454,437 0,250 363,609 C#*D#*E#*F#
3 ed1.2
4 64,640 0,250 16,160 C#*D#*E#*F#
5 ed2

6 462,794 0,250 115,699 C#*D#*E#*F#
7 ed3.1
8 94,698 0,250 23,675 C#*D#*E#*F#
9 ed3.2

10 5,161 0,250 1,290 C#*D#*E#*F#
11 ed3.3
12 46,609 0,250 11,652 C#*D#*E#*F#
13 ed3.4

14 22,937 0,250 5,734 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 2

15 ed3.5
16 14,311 0,250 3,578 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 541,397

3 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Estació transformadora existent
2 37,000 0,200 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

4 E2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 enderroc edificis 598,750 598,750 C#*D#*E#*F#
2 Enderroc fonaments 541,400 541,400 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc ET existent 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.147,550

5 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs.

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

1 Línia MT aerea 70,167 70,167 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,167

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 12  MOVIMENT DE TERRES

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 H1 416,485 17,500 7.288,491 C#*D#*E#*F#
2 H2 191,710 14,800 2.837,308 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 13,000 963,373 C#*D#*E#*F#

4 V2 75,357 13,000 979,638 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 13,000 1.029,622 C#*D#*E#*F#
6 V4 55,949 13,000 727,338 C#*D#*E#*F#
7 R1 111,747 9,000 1.005,723 C#*D#*E#*F#

8 R2 81,564 9,000 734,080 C#*D#*E#*F#
9 R3 103,961 9,000 935,650 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16.501,223

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 H1 5.236,900 1,430 7.488,767 C#*D#*E#*F#

2 H2(inclos V4) 1.736,300 1,430 2.482,909 C#*D#*E#*F#
3 V1 1.242,900 1,430 1.777,347 C#*D#*E#*F#
4 V2 1.728,700 1,430 2.472,041 C#*D#*E#*F#
5 V3 1.330,100 1,430 1.902,043 C#*D#*E#*F#

6 R1 1.421,100 1,430 2.032,173 C#*D#*E#*F#
7 R2 868,200 1,430 1.241,526 C#*D#*E#*F#
8 R3 87,200 1,430 124,696 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19.521,502

3 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

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

1 H1 1.888,000 1.888,000 C#*D#*E#*F#

2 H2 2.541,300 2.541,300 C#*D#*E#*F#
3 R3 1.248,600 1.248,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.677,900

4 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

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

1 Desmunt 19.521,502 19.521,502 C#*D#*E#*F#
2 Terraplè -5.677,900 -5.677,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.843,602

5 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

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

1 Terraplè 5.677,900 5.677,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.677,900

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació
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AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 4

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

1 H1 416,485 17,500 0,600 4.373,093 C#*D#*E#*F#

2 H2 191,710 14,800 0,600 1.702,385 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 13,000 0,600 578,027 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 13,000 0,600 587,785 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 13,000 0,600 617,776 C#*D#*E#*F#

6 V4 55,949 13,000 0,600 436,402 C#*D#*E#*F#
7 R1 111,747 9,000 0,600 603,434 C#*D#*E#*F#
8 R2 81,564 9,000 0,600 440,446 C#*D#*E#*F#
9 R3 103,961 9,000 0,600 561,389 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.900,737

2 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al
100 % del PM. Formació d'esplanada E1

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

1 H1 416,485 17,500 0,600 4.373,093 C#*D#*E#*F#
2 H2 191,710 14,800 0,600 1.702,385 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 13,000 0,600 578,027 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 13,000 0,600 587,785 C#*D#*E#*F#

5 V3 79,202 13,000 0,600 617,776 C#*D#*E#*F#
6 V4 55,949 13,000 0,600 436,402 C#*D#*E#*F#
7 R1 111,747 9,000 0,600 603,434 C#*D#*E#*F#
8 R2 81,564 9,000 0,600 440,446 C#*D#*E#*F#

9 R3 103,961 9,000 0,600 561,389 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.900,737

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, assolint una esplanada del tipus E-1

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

1 H1 416,485 17,500 7.288,488 C#*D#*E#*F#
2 H2 191,710 14,800 2.837,308 C#*D#*E#*F#

3 V1 74,106 13,000 963,378 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 13,000 979,641 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 13,000 1.029,626 C#*D#*E#*F#
6 V4 55,949 13,000 727,337 C#*D#*E#*F#

7 R1 111,747 9,000 1.005,723 C#*D#*E#*F#
8 R2 81,564 9,000 734,076 C#*D#*E#*F#
9 R3 103,961 9,000 935,649 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.501,226

4 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
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AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 5

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

1 H1 416,485 17,500 0,200 1.457,698 C#*D#*E#*F#

2 H2 191,710 14,800 0,200 567,462 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 13,000 0,200 192,676 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 13,000 0,200 195,928 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 13,000 0,200 205,925 C#*D#*E#*F#

6 V4 55,949 13,000 0,200 145,467 C#*D#*E#*F#
7 R1 111,747 9,000 0,200 201,145 C#*D#*E#*F#
8 R2 81,564 9,000 0,200 146,815 C#*D#*E#*F#
9 R3 103,961 9,000 0,200 187,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.300,246

5 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

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

1 H1 416,485 17,500 0,200 1.457,698 C#*D#*E#*F#
2 H2 191,710 14,800 0,200 567,462 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 13,000 0,200 192,676 C#*D#*E#*F#

4 V2 75,357 13,000 0,200 195,928 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 13,000 0,200 205,925 C#*D#*E#*F#
6 V4 55,949 13,000 0,200 145,467 C#*D#*E#*F#
7 R1 111,747 9,000 0,200 201,145 C#*D#*E#*F#

8 R2 81,564 9,000 0,200 146,815 C#*D#*E#*F#
9 R3 103,961 9,000 0,200 187,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.300,246

6 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

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

1 H1 416,485 8,500 3.540,123 C#*D#*E#*F#

2 H2 191,710 8,500 1.629,535 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 6,000 444,636 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 6,000 452,142 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 6,000 475,212 C#*D#*E#*F#

6 V4 55,949 6,000 335,694 C#*D#*E#*F#
7 R1 111,747 5,000 558,735 C#*D#*E#*F#
8 R2 81,564 5,000 407,820 C#*D#*E#*F#
9 R3 103,961 5,000 519,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.363,702

7 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
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AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 6

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

1 H1 416,485 8,500 2,400 0,050 424,815 C#*D#*E#*F#

2 H2 191,710 8,500 2,400 0,050 195,544 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 6,000 2,400 0,050 53,356 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 6,000 2,400 0,050 54,257 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 6,000 2,400 0,050 57,025 C#*D#*E#*F#

6 V4 55,949 6,000 2,400 0,050 40,283 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 825,280

8 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

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

1 H1 416,485 8,500 3.540,123 C#*D#*E#*F#
2 H2 191,710 8,500 1.629,535 C#*D#*E#*F#

3 V1 74,106 6,000 444,636 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 6,000 452,142 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 6,000 475,212 C#*D#*E#*F#
6 V4 55,949 6,000 335,694 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.877,342

9 F9H31552 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

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

1 H1 416,485 8,500 1,000 1,000 3.540,123 C#*D#*E#*F#
2 H2 191,710 8,500 1,000 1,000 1.629,535 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 6,000 1,000 1,000 444,636 C#*D#*E#*F#
4 V2 75,357 6,000 1,000 1,000 452,142 C#*D#*E#*F#

5 V3 79,202 6,000 1,000 1,000 475,212 C#*D#*E#*F#
6 V4 55,949 6,000 1,000 1,000 335,694 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.877,342

10 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 R1 111,747 5,000 2,400 0,050 67,048 C#*D#*E#*F#

2 R2 81,564 5,000 2,400 0,050 48,938 C#*D#*E#*F#
3 R3 103,961 5,000 2,400 0,050 62,377 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,363

11 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 7

1 H1 832,970 832,970 C#*D#*E#*F#
2 H2 383,420 383,420 C#*D#*E#*F#

3 V1 148,210 148,210 C#*D#*E#*F#
4 V2 150,710 150,710 C#*D#*E#*F#
5 V3 158,400 158,400 C#*D#*E#*F#
6 V4 111,900 111,900 C#*D#*E#*F#

7 R1 223,490 223,490 C#*D#*E#*F#
8 R2 163,130 163,130 C#*D#*E#*F#
9 R3 207,920 207,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.380,150

12 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm o
similar, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 H1 832,970 832,970 C#*D#*E#*F#
2 H2 383,430 383,430 C#*D#*E#*F#

3 V1 148,210 148,210 C#*D#*E#*F#
4 V2 150,710 150,710 C#*D#*E#*F#
5 V3 158,400 158,400 C#*D#*E#*F#
6 V4 111,900 111,900 C#*D#*E#*F#

7 R1 111,750 111,750 C#*D#*E#*F#
8 R2 81,560 81,560 C#*D#*E#*F#
9 R3 103,960 103,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.082,890

13 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, transport,
col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat amb morter. Tot inclòs completament acabat.

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

1 R1 111,750 111,750 C#*D#*E#*F#

2 R2 81,560 81,560 C#*D#*E#*F#
3 R3 103,960 103,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,270

14 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades, base de formigó, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Gual vianants 12,000 4,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

15 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 8

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

1 H1 3.331,880 0,100 333,188 C#*D#*E#*F#

2 H2 1.016,060 0,100 101,606 C#*D#*E#*F#
3 V1 444,630 0,100 44,463 C#*D#*E#*F#
4 V2 452,140 0,100 45,214 C#*D#*E#*F#
5 V3 475,210 0,100 47,521 C#*D#*E#*F#

6 V4 335,690 0,100 33,569 C#*D#*E#*F#
7 R1 335,240 0,100 33,524 C#*D#*E#*F#
8 R2 244,690 0,100 24,469 C#*D#*E#*F#
9 R3 311,880 0,100 31,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 694,742

16 F9E10020 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a
determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

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

1 H1 3.331,880 3.331,880 C#*D#*E#*F#
2 H2 1.016,060 1.016,060 C#*D#*E#*F#
3 V1 444,630 444,630 C#*D#*E#*F#
4 V2 452,140 452,140 C#*D#*E#*F#

5 V3 475,210 475,210 C#*D#*E#*F#
6 V4 335,690 335,690 C#*D#*E#*F#
7 R1 335,240 335,240 C#*D#*E#*F#
8 R2 244,690 244,690 C#*D#*E#*F#

9 R3 311,880 311,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.947,420

17 F9910010 u Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de formigó especial tipus fiol o equivalent,
inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

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

1 V1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 V2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 V3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 V4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

18 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o
equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

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

1 H1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 38,000

19 F9F15105 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment. Pas de vianants elevat

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

1 V's 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 03  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 Rasa aigua potable 1.457,000 1,100 0,600 961,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 961,620

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

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

1 Rasa aigua potable 1.457,000 1,100 0,600 961,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 961,620

3 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

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

1 PEAD110 120,610 120,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,610

4 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 PEAD 90 372,910 372,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,910

5 FFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 PEAD 75 84,720 84,720 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 84,720

6 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 PEAD 63 878,760 878,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 878,760

7 FJM31BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2'', de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 V. ventosa 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

8 FN8J15B7 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN 65 (per a tub
de 2 1/2´´ de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè
(EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 V. descàrrega 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 V. comporta 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

10 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge
amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs completament acabat.

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

1 Boca provisio zona verde 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 FJS50014 u Conducció de polietilé de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exterior i 6 bar de pressió nominal, de 3
m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de l'arbre a una fondària de 0,3 m amb un total de
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3 degoters autocompensants de botó de 8l/h de cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministrament, col·locació i
part proporcional de peces especials i connexions. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Acer campestre 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Pyrus communis 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 Nerium oleander 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Bauhinia forficata 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 04  XARXA SEPARATIVA DE SANEJAMENT

1 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 PP400 aigües pluvials 507,960 507,960 C#*D#*E#*F#
2 PP400 aigües residuals 1.297,080 1.297,080 C#*D#*E#*F#
3 PP400 connexió aigües residuals 118,390 118,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.923,430

2 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 PP630 88,360 88,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,360

3 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 PP800 443,220 443,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 443,220

4 FD7JY186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 PP1000 272,610 272,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,610
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5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora.

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

1 Rasa desde cota final E1 pluvials 1.312,140 1,500 1,000 1.968,210 C#*D#*E#*F#
2 Pos de ressalt 9,000 1,400 1,400 2,500 44,100 C#*D#*E#*F#

3 Rasa desde cota final E1 residuals 1.297,080 2,000 0,600 1.556,496 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.568,806

6 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 Rebliment sauló pluvials 1.312,140 1,000 1,000 1.312,140 C#*D#*E#*F#
2 Rebliment sauló residuals 1.297,080 0,600 1,000 1,000 778,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.090,388

7 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Rebliment E1 fins cota final pluvials 1.312,140 0,500 1,000 656,070 C#*D#*E#*F#

2 Rebliment E1fins cota final residuals 1.297,080 1,000 1,000 1.297,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.953,150

8 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4

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

1 Pou registre pluvials 27,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#
2 Pou de ressalt pluvials 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 Pou registre residuals 34,000 2,500 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

9 FDDZ7DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 Pou registre pluvials 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 Pou de ressalt pluvials 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou registre residuals 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

10 FDB2768K u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de
diàmetre 90 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pou registre pluvials 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 Pou de ressalt pluvials 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Pou registre residuals 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11 FDB376A0 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m

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

1 Pou de ressalt 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó
HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar
l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Embornals 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

13 F2510110 m Hinca de tub D1000 mm de formigó armat. Aquesta unitat comprèn, desplaçament a obra, muntatge i
desmuntatge dels equips, subministrament del tub i la seva col·locació, obres de fàbrica auxiliars, fosars,
excavacions, enderroc de les obres auxiliars, etc. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Hinca xarxa pluvials 20,250 20,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

14 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 Connexió xarxa residuals 118,390 2,000 1,000 236,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,780

15 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment,
base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Connexió xarxa residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 05  XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

1 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
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PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Prisma MT-BT, a cota E1 587,250 587,250 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,250

2 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits)

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

1 Prisma BT, a cota E1 795,090 795,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 795,090

3 FGK2L4A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de
designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1), soterrada

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

1 Prisma MT-BT 587,250 587,250 C#*D#*E#*F#
2 Tancament anell 321,970 321,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 909,220

4 FGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric
oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra,
dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat

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

1 ET 400KVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric
oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra,
dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat

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

1 ET 630 KVA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric
oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
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11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra,
dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat

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

1 ET 1000 KVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora.

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

1 L1 938,500 0,600 0,400 225,240 C#*D#*E#*F#
2 L2 372,670 0,600 0,400 89,441 C#*D#*E#*F#
3 L3 385,470 0,600 0,400 92,513 C#*D#*E#*F#
4 L4 348,470 0,600 0,400 83,633 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,827

2 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 L1 938,500 0,400 0,400 150,160 C#*D#*E#*F#
2 L2 372,670 0,400 0,400 59,627 C#*D#*E#*F#
3 L3 385,470 0,400 0,400 61,675 C#*D#*E#*F#
4 L4 348,470 0,400 0,400 55,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,217

3 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 L1 938,500 938,500 C#*D#*E#*F#
2 L2 372,670 372,670 C#*D#*E#*F#
3 L3 385,470 385,470 C#*D#*E#*F#
4 L4 348,470 348,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.045,110

4 FG31B564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

EUR



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

AMIDAMENTS Data: 13/05/15 Pàg.: 16

1 Inici L1 68,200 68,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,200

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 L1 938,500 938,500 C#*D#*E#*F#

2 L2 372,670 372,670 C#*D#*E#*F#
3 L3 385,470 385,470 C#*D#*E#*F#
4 L4 348,470 348,470 C#*D#*E#*F#

5 Inici L1 68,200 68,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.113,310

6 FHR124VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de
potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

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

1 DQR500 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

7 FHR122VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega de
potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

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

1 MOONLIGHT 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

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

1 Lluminaries 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

9 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 Arquete de registre 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 76,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 07  XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora.

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

1 Gas 1.322,300 0,800 0,500 528,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 528,920

2 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Gas 1.322,300 0,800 0,500 528,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 528,920

3 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

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

1 Gas 1.322,300 1.322,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.322,300

4 FK222C56 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, 0,1 a 0,33 bar de pressió,
muntada entre tubs

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora.

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

1 Telecomunicacions 1.487,240 1,000 0,450 669,258 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 669,258

2 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Telecomunicacions 1.487,240 0,550 0,450 368,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,092

3 FDG5L400 m Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 110 mm de doble capa segons
norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació
de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport
de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Telecomunicacions 1.487,240 1.487,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.487,240

4 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó,
inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil B-125, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

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

1 Pericó tipus D 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 09  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA

1 FR41222C u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

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

1 Acer campestre 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 FR44J42C u Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

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

1 Pyrus communis 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l

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

1 Nerium oleander 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

4 FR44FS2C u Subministrament de Bauhinia forficata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

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

1 Bauhinia forficata 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 FR612776 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 Acer campestre 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Pyrus communis 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 Nerium oleander 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Bauhinia forficata 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

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

1 Banc romantic simple 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Paperera 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 10  SENYALITZACIÓ

1 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

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

1 Pas vianants 37,700 17,000 640,900 C#*D#*E#*F#

2 Cediu el pas 13,240 6,000 79,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,340

2 FBA13112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 H1 416,485 416,485 C#*D#*E#*F#
2 H2 191,710 191,710 C#*D#*E#*F#
3 V1 74,106 74,106 C#*D#*E#*F#

4 V2 75,357 75,357 C#*D#*E#*F#
5 V3 79,202 79,202 C#*D#*E#*F#
6 V4 55,949 55,949 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 892,809

3 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 Senyal de prioritat R-1 de cedir el pas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Senyal de perill P-15a per la proximitat

d’un ressalt a la v
10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 R-102 Entrada prohibida a vehicles de
motor

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Senyals vials de prioritat invertida 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Senyal d’indicació S-13 de pas de
vianants

28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 FBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat

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

1 59,000 2,100 123,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,900

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ DEL PPU LA BARQUERA
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT, QUALITAT

1 SS001 u Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Q0001 u Programa complert de control de qualitat dels materials i la seva posada en obra segons especificacions del
propi projecte i prèvia redacció d' un programa de control acceptat per la Direcció Facultativa, que contingui el
corresponent pressupost, i que inclogui els següents apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi granulomètrica, matèria orgànica, proctor modificat, inflament
de Lambe, C.B.R, Compactació d' esplanada.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel. i a la flexió
Vorades: Resistènca al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de consistència, curat,refrendat i ruptura a compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i descomposició complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida alçada es tracta d' una previsió, la partida podrà ésser exclosa del
pressupost si així es convé i adjudicar-se de forma separada d' acord amb els criteris que estableixi la promoció.
La partida es certificarà en base a les factures presentades conformades per la Direcció Facultativa de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,68000 €
A0121000 h Oficial 1a 19,63000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,44000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 19,96000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,29000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,29000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,63000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,49000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,52000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €
A0140000 h Manobre 16,36000 €
A0150000 h Manobre especialista 17,31000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C11024A8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça per a enderroc de formigó 104,79000 €
C11024A9 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc d'acer 104,79000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 82,41000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C131B2A0 h Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t 51,61000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 46,80000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,80000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €
C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 42,62000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €
CF11U010 h Equip de personal i maquinària complet per a clavament de tubs amb empenta de crics hidràulics,

amb perforació rotativa, extracció de material i grup de soldadura elèctrica, inclòs transport a obra,
muntatges i desmuntatges en obra i retorn a magatzem

340,98000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,47000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,09000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 40,66000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €
B0322000 m3 Sauló garbellat 18,00000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 16,38000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,56000 €
B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 3,16000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,39000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,41000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 1,19000 €
B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de

construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
5,99000 €

B9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm 10,73000 €
B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,65000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €
B9850210 m Gual de vianants, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres, amb

peces prefabricades, segons plànols de detall
58,11000 €

B9910010 u Escocell 80x80 cm amb vorada tipus ''fiol'' o equivalent 18,21000 €
B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o

equivalent
6,10000 €
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B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €
B9E10010 m2 Panot gris de 20x20x4 cm 6,05000 €
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90000 €
B9F10020 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix 12,58000 €
B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,12000 €
B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari
51,45000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,92000 €

B9H31552 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat calcari

49,59000 €

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 4,26000 €
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 5,42000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,44000 €
BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,68000 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 43,40000 €
BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 50,45000 €
BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 110,00000 €
BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 13,28000 €
BD5MUE20 u Embornal de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada de formigó 35,42000 €
BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe

C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
40,83000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17,57000 €

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

42,24000 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

81,61000 €

BD7JY180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

146,02000 €

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment
asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual
i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment
asfàltic a calçada. Tot completament acabat

757,80000 €

BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 379,07000 €
BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 67,79000 €
BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600

mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
69,46000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €
BDGZL001 m Cinta senyalització 0,25000 €
BDGZL002 m Fil guia 0,14000 €
BDGZL004 m Separadors per conductes de 125 mm 0,49000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 45,22000 €
BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó 302,62000 €
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BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó

506,25000 €

BDKZL070 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 114,85000 €
BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 140x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 349,62000 €
BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,53000 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,16000 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,10000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,39000 €

BFB20105 m Tub de polietilè de 16 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal 0,25000 €
BFG1L180 m Tub de formigó armat prefabricat de 1000 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal

amb unió encadellada amb anella elastomèrica
164,22000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

14,09000 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

27,53000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

44,27000 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

95,40000 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,11000 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,15000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,21000 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,32000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,16000 €

BG31B560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,60000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de

diàmetre, de 300 µm
15,23000 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

8,82000 €

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

9,82000 €

BGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 36 kV,

7.361,00000 €
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tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%,
protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna
d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

BGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV,
tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%,
protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna
d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

9.443,00000 €

BGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 36 kV,
tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%,
protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna
d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

12.184,00000 €

BGJ26110 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tensió assignada fins a 36 kV, amb 2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de
1000 kVA de potència unitària màxima

25.102,00000 €

BGK224A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

7,87000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €
BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per

rellotge astronòmic
2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €
BHR122DA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3,4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de

descàrrega de potència 100 W
658,36000 €

BHR124DA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W

694,53000 €

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència 100 W 15,09000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
BJM31BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1/2'' de diàmetre nominal, de plàstic 4,39000 €
BJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou part proporcional de peces

de connexió
115,17000 €

BJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou
part proporcional de peces de connexió

0,36000 €

BK222C50 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de 100 mm de diàmetre nominal, 0,1 a 0,33 bar
de pressió

1.091,11000 €

BM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

233,21000 €

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,10000 €
BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

107,10000 €
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BN8J15B0 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN
65 (per a tub de 2 1/2´´ de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i
tancament d'etilè propilè diè (EPDM)

57,06000 €

BQ115T55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

244,39000 €

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

278,44000 €

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixació a paviment, color a escollir

88,90000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €
BR41222C u Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i

profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
141,12000 €

BR41223C u Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor 500 l 158,76000 €
BR44FS2C u Prunus virginiana Shubert de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm

i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
123,48000 €

BR44J42C u Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

226,80000 €

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 8,76000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 75,16000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 17,31000 = 15,57900

Subtotal: 15,57900 15,57900
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,47000 = 12,00550
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 58,16750 58,16750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15579

COST DIRECTE 75,16229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,16229

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 80,73000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,31000 = 19,04100

Subtotal: 19,04100 19,04100
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,225      x 103,30000 = 23,24250

Subtotal: 60,43650 60,43650



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/15 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19041

COST DIRECTE 80,72991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,72991

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,38000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,31000 = 17,31000

Subtotal: 17,31000 17,31000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 68,65760 68,65760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17310

COST DIRECTE 87,37970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,37970

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,31000 = 18,17550

Subtotal: 18,17550 18,17550
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

Subtotal: 86,25540 86,25540
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COST DIRECTE 105,71415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,71415

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 102,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,31000 = 18,17550

Subtotal: 18,17550 18,17550
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 83,07240 83,07240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18176

COST DIRECTE 102,71291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,71291

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

Rend.: 1,000 77,54000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,31000 = 17,31000

Subtotal: 17,31000 17,31000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,09000 = 32,74670
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 58,82170 58,82170



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/15 Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17310

COST DIRECTE 77,54380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,54380
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E2111495 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de
volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura
d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 19,63000 = 0,78520
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 17,31000 = 2,76960

Subtotal: 3,55480 3,55480
Maquinària

C11024A9 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb cisalla per a enderroc d'acer

0,040 /R x 104,79000 = 4,19160

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,040 /R x 71,05000 = 2,84200
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,040 /R x 7,78000 = 0,31120
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 /R x 16,58000 = 0,66320

Subtotal: 8,00800 8,00800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05332

COST DIRECTE 11,61612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,61612

P-1 E2111595 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de
volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura de
formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera
ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 19,63000 = 0,78520
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 17,31000 = 2,76960

Subtotal: 3,55480 3,55480
Maquinària

C11024A8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb pinça per a enderroc de formigó

0,040 /R x 104,79000 = 4,19160

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,040 /R x 71,05000 = 2,84200
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 /R x 16,58000 = 0,66320
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,040 /R x 7,78000 = 0,31120

Subtotal: 8,00800 8,00800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05332

COST DIRECTE 11,61612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,61612
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P-2 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 88,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000
A0140000 h Manobre 0,640 /R x 16,36000 = 10,47040

Subtotal: 20,45040 20,45040
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 68,31000 = 54,64800
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,178 /R x 50,00000 = 8,90000
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,78000 = 3,89000

Subtotal: 67,43800 67,43800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30676

COST DIRECTE 88,19516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,19516

P-3 E2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,155 /R x 46,80000 = 7,25400
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 86,18000 = 0,60326

Subtotal: 7,85726 7,85726

COST DIRECTE 7,85726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85726

F2111044 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus especials,
amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 16,36000 = 1,47240

Subtotal: 1,47240 1,47240
Maquinària

C131B2A0 h Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t 0,045 /R x 51,61000 = 2,32245
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,045 /R x 71,05000 = 3,19725

Subtotal: 5,51970 5,51970
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02209

COST DIRECTE 7,01419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01419

P-4 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus especials,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,36000 = 1,63600

Subtotal: 1,63600 1,63600
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,050 /R x 71,05000 = 3,55250
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
0,050 /R x 82,41000 = 4,12050

Subtotal: 7,67300 7,67300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02454

COST DIRECTE 9,33354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33354

P-5 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. Rend.: 1,000 5,31 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0873 /R x 19,63000 = 1,71370

Subtotal: 1,71370 1,71370
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0437 /R x 44,62000 = 1,94989
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0437 /R x 37,34000 = 1,63176

Subtotal: 3,58165 3,58165

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01714

COST DIRECTE 5,31249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31249

F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del
material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0002 /R x 16,36000 = 0,00327
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Subtotal: 0,00327 0,00327
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0015 /R x 86,18000 = 0,12927

Subtotal: 0,12927 0,12927

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00003

COST DIRECTE 0,13257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,13257

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 16,36000 = 0,03599

Subtotal: 0,03599 0,03599
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 68,31000 = 1,48916
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0263 /R x 50,00000 = 1,31500

Subtotal: 2,80416 2,80416

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00036

COST DIRECTE 2,84051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84051

P-6 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,36000 = 1,30880

Subtotal: 1,30880 1,30880
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 50,00000 = 6,64000

Subtotal: 6,64000 6,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01963

COST DIRECTE 7,96843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96843

P-7 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 8,88 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,36000 = 1,30880

Subtotal: 1,30880 1,30880
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 50,00000 = 7,55000

Subtotal: 7,55000 7,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01963

COST DIRECTE 8,87843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87843

P-8 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 16,36000 = 3,28836

Subtotal: 3,28836 3,28836
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 50,00000 = 9,65000

Subtotal: 9,65000 9,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04933

COST DIRECTE 12,98769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98769

P-9 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 16,36000 = 0,10307

Subtotal: 0,10307 0,10307
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0041 /R x 86,18000 = 0,35334
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 41,32000 = 0,12809
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706

Subtotal: 1,07504 1,07504
Materials

B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs
excavació, cànon per extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,16000 = 3,79200
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 3,85450 3,85450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00103

COST DIRECTE 5,03364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03364

P-10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, assolint una esplanada del
tipus E-1

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 56,95000 = 0,56950
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820

Subtotal: 1,29770 1,29770

COST DIRECTE 1,29770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29770

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0526 /R x 17,31000 = 0,91051
A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 16,36000 = 0,43027

Subtotal: 1,34078 1,34078
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0053 /R x 41,32000 = 0,21900
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,0526 /R x 12,27000 = 0,64540
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0318 /R x 50,00000 = 1,59000

Subtotal: 2,45440 2,45440
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 0,06250 0,06250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01341

COST DIRECTE 3,87109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87109

P-11 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 36,36 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 17,31000 = 9,52050

Subtotal: 9,52050 9,52050
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 8,67000 = 4,76850

Subtotal: 10,81850 10,81850
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,900      x 17,64000 = 15,87600

Subtotal: 15,87600 15,87600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14281

COST DIRECTE 36,35781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,35781

P-12 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 17,31000 = 3,46200

Subtotal: 3,46200 3,46200
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 12,27000 = 2,45400

Subtotal: 8,50400 8,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05193

COST DIRECTE 12,01793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01793

P-13 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 37,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 17,31000 = 1,38480

Subtotal: 1,38480 1,38480
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 50,00000 = 2,40000
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 12,27000 = 0,98160

Subtotal: 3,38160 3,38160
Materials
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B0322000 m3 Sauló garbellat 1,800      x 18,00000 = 32,40000

Subtotal: 32,40000 32,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02077

COST DIRECTE 37,18717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,18717

P-14 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 17,31000 = 3,46200

Subtotal: 3,46200 3,46200
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 50,00000 = 6,04000
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,67000 = 1,73400

Subtotal: 7,77400 7,77400
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,81400 18,81400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05193

COST DIRECTE 30,10193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10193

P-15 F2510110 m Hinca de tub D1000 mm de formigó armat. Aquesta
unitat comprèn, desplaçament a obra, muntatge i
desmuntatge dels equips, subministrament del tub i la
seva col·locació, obres de fàbrica auxiliars, fosars,
excavacions, enderroc de les obres auxiliars, etc. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1.149,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,1319 /R x 37,34000 = 4,92515
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 1,3193 /R x 48,98000 = 64,61931
CF11U010 h Equip de personal i maquinària complet per a

clavament de tubs amb empenta de crics hidràulics,
amb perforació rotativa, extracció de material i grup
de soldadura elèctrica, inclòs transport a obra,
muntatges i desmuntatges en obra i retorn a
magatzem

2,6385 /R x 340,98000 = 899,67573

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1593 /R x 50,00000 = 7,96500

Subtotal: 977,18519 977,18519
Materials

BFG1L180 m Tub de formigó armat prefabricat de 1000 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb
unió encadellada amb anella elastomèrica

1,050      x 164,22000 = 172,43100
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Subtotal: 172,43100 172,43100

COST DIRECTE 1.149,61619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.149,61619

P-16 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,56 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,56000 = 5,56000

Subtotal: 5,56000 5,56000

COST DIRECTE 5,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56000

P-17 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 24,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,36000 = 0,81800

Subtotal: 0,81800 0,81800
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

Subtotal: 5,01225 5,01225
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700

Subtotal: 18,89950 18,89950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01227

COST DIRECTE 24,74202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,74202

P-18 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 25,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,36000 = 0,81800

Subtotal: 0,81800 0,81800
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
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Subtotal: 5,67425 5,67425
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700

Subtotal: 18,89950 18,89950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01227

COST DIRECTE 25,40402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,40402

P-19 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 71,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,36000 = 7,36200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,63000 = 2,94450

Subtotal: 10,30650 10,30650
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,73500

Subtotal: 0,73500 0,73500
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 57,38000 = 60,24900

Subtotal: 60,24900 60,24900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15460

COST DIRECTE 71,44510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,44510

P-20 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb
base de formigó HM-20, inclou subministrament,
transport, col·locació, p.p. de peces especials, segons
plànols, i rejuntat amb morter. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 19,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0829 /R x 19,63000 = 1,62733
A0140000 h Manobre 0,1657 /R x 16,36000 = 2,71085

Subtotal: 4,33818 4,33818
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,069      x 57,38000 = 3,95922

B9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm 1,050      x 10,73000 = 11,26650
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,004      x 30,48000 = 0,12192

Subtotal: 15,34764 15,34764

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04338

COST DIRECTE 19,72920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,72920

P-21 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm o
similar, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 21,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 16,36000 = 7,85280
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 19,63000 = 4,51490

Subtotal: 12,36770 12,36770
Materials

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 5,65000 = 5,93250

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0539      x 57,13000 = 3,07931

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

Subtotal: 9,07582 9,07582

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18552

COST DIRECTE 21,62904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62904

P-22 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 19,63000 = 4,12230
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,36000 = 1,14520

Subtotal: 5,26750 5,26750
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940
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Subtotal: 0,09940 0,09940
Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 32,25000 = 0,40635

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 0,94000 = 4,74700

Subtotal: 5,31351 5,31351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07901

COST DIRECTE 10,75942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75942

P-23 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació
i peces especials prefabricades, base de formigó,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 120,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,320 /R x 19,63000 = 25,91160
A0140000 h Manobre 1,320 /R x 16,36000 = 21,59520

Subtotal: 47,50680 47,50680
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,014      x 30,48000 = 0,42672

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 57,38000 = 14,34500

B9850210 m Gual de vianants, amb part proporcional de peces
centrals i peces especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall

1,000      x 58,11000 = 58,11000

Subtotal: 72,88172 72,88172

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,47507

COST DIRECTE 120,86359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,86359

P-24 F9910010 u Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb
peça prefabricada de formigó especial tipus fiol o
equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 43,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,4651 /R x 16,36000 = 7,60904
A0121000 h Oficial 1a 0,4651 /R x 19,63000 = 9,12991
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Subtotal: 16,73895 16,73895
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 30,48000 = 1,21920

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 57,38000 = 6,88560

B9910010 u Escocell 80x80 cm amb vorada tipus ''fiol'' o equivalent 1,000      x 18,21000 = 18,21000

Subtotal: 26,31480 26,31480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16739

COST DIRECTE 43,22114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,22114

P-25 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça
prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm
tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 49,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,4651 /R x 19,63000 = 9,12991
A0140000 h Manobre 0,4651 /R x 16,36000 = 7,60904

Subtotal: 16,73895 16,73895
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 57,38000 = 6,88560

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 30,48000 = 1,21920

B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació
d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o equivalent

4,000      x 6,10000 = 24,40000

Subtotal: 32,50480 32,50480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16739

COST DIRECTE 49,41114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,41114

P-26 F9E10020 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a
truc de maceta amb morter i beurada de ciment.
Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.

Rend.: 1,000 16,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2174 /R x 19,63000 = 4,26756
A0140000 h Manobre 0,2174 /R x 16,36000 = 3,55666



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/15 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,82422 7,82422
Materials

B9E10010 m2 Panot gris de 20x20x4 cm 1,020      x 6,05000 = 6,17100
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporcio en volum 1:6
0,031      x 77,54380 = 2,40386

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 103,30000 = 0,30990

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 8,94726 8,94726

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07824

COST DIRECTE 16,84972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84972

F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 29,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 16,36000 = 7,19840
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 19,63000 = 11,38540

Subtotal: 18,58380 18,58380
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,90000 = 7,03800
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 102,71291 = 3,23546

Subtotal: 10,59494 10,59494

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27876

COST DIRECTE 29,45750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,45750

F9F10210 m Llamborda prefabricada de formigó de 20x10x8 cm
formant tires de 10 cm d'amplària, inclou
subministrament, transport, col·locació, base de
formigó, segons plànols, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,36000 = 1,63600
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,63000 = 3,92600

Subtotal: 5,56200 5,56200
Materials
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,011      x 57,38000 = 0,63118

B9F10020 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix

0,200      x 12,58000 = 2,51600

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,006      x 77,54380 = 0,46526

Subtotal: 3,61244 3,61244

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05562

COST DIRECTE 9,23006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23006

P-27 F9F15105 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment. Pas de vianants elevat

Rend.: 1,000 42,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 16,36000 = 4,66260
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 19,63000 = 17,27440

Subtotal: 21,93700 21,93700
Materials

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 14,12000 = 14,40240

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 102,71291 = 5,17673

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250

Subtotal: 19,91186 19,91186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32906

COST DIRECTE 42,17792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,17792

P-28 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,36000 = 1,40696
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,63000 = 0,37297

Subtotal: 1,77993 1,77993
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/15 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials

B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 51,45000 = 51,45000

Subtotal: 51,45000 51,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02670

COST DIRECTE 55,31717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,31717

P-29 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,63000 = 0,37297
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,36000 = 1,40696

Subtotal: 1,77993 1,77993
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 49,92000 = 49,92000

Subtotal: 49,92000 49,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02670

COST DIRECTE 53,78717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,78717

P-30 F9H31552 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70
amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 16,36000 = 0,05235
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0016 /R x 19,63000 = 0,03141
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Subtotal: 0,08376 0,08376
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0008 /R x 66,20000 = 0,05296
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 53,99000 = 0,04319
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,0008 /R x 60,52000 = 0,04842

Subtotal: 0,14457 0,14457
Materials

B9H31552 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat calcari

0,069      x 49,59000 = 3,42171

Subtotal: 3,42171 3,42171

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00126

COST DIRECTE 3,65130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65130

P-31 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,31000 = 0,06924

Subtotal: 0,06924 0,06924
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368

Subtotal: 0,11368 0,11368
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,41000 = 0,61500

Subtotal: 0,61500 0,61500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00104

COST DIRECTE 0,79896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79896

P-32 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 17,31000 = 0,03462

Subtotal: 0,03462 0,03462
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684

Subtotal: 0,05684 0,05684
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Materials
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0,500      x 0,39000 = 0,19500

Subtotal: 0,19500 0,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00052

COST DIRECTE 0,28698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28698

P-33 FBA13112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 16,36000 = 0,05726
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 19,63000 = 0,13741

Subtotal: 0,19467 0,19467
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0163      x 3,44000 = 0,05607
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,0275      x 5,42000 = 0,14905

Subtotal: 0,20512 0,20512

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 0,52441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52441

P-34 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora,
amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 16,36000 = 0,68712
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 19,63000 = 1,64892

Subtotal: 2,33604 2,33604
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 0,7344      x 4,26000 = 3,12854
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,4896      x 3,44000 = 1,68422
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Subtotal: 4,81276 4,81276

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03504

COST DIRECTE 8,30062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30062

P-35 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 72,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,52000 = 2,97840
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 20,29000 = 3,44930

Subtotal: 6,42770 6,42770
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 59,68000 = 59,68000

Subtotal: 59,68000 59,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09642

COST DIRECTE 72,63012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,63012

P-36 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 56,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,52000 = 2,97840
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 20,29000 = 3,44930

Subtotal: 6,42770 6,42770
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 43,40000 = 43,40000

Subtotal: 43,40000 43,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09642

COST DIRECTE 56,35012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,35012

P-37 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 64,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 17,52000 = 3,12732
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 20,29000 = 3,62177

Subtotal: 6,74909 6,74909
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730
Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 50,45000 = 50,45000

Subtotal: 50,45000 50,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10124

COST DIRECTE 64,04763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,04763

P-38 FBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 123,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 17,52000 = 3,12732
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 20,29000 = 3,62177

Subtotal: 6,74909 6,74909
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730
Materials

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10124

COST DIRECTE 123,59763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,59763



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/15 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

P-39 FBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra clavat

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 19,44000 = 0,97200
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,36000 = 1,30880

Subtotal: 2,28080 2,28080
Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 42,62000 = 1,70480

Subtotal: 1,70480 1,70480
Materials

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 13,28000 = 13,28000

Subtotal: 13,28000 13,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03421

COST DIRECTE 17,29981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29981

P-40 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou
subministrament, col·locació i marc massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm
de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior
per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 115,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,36000 = 13,08800
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,63000 = 15,70400

Subtotal: 28,79200 28,79200
Materials

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 40,83000 = 40,83000

BD5MUE20 u Embornal de 55x30x60 cm de mides interiors, format
amb peça prefabricada de formigó

1,000      x 35,42000 = 35,42000

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual
a 20 mm

0,500      x 1,19000 = 0,59500

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,060      x 17,87000 = 1,07220
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,145      x 57,38000 = 8,32010

Subtotal: 86,23730 86,23730
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28792

COST DIRECTE 115,31722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,31722

P-41 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 28,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 17,52000 = 4,90560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 20,29000 = 5,68120

Subtotal: 10,58680 10,58680
Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 17,57000 = 17,92140

Subtotal: 17,92140 17,92140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15880

COST DIRECTE 28,66700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,66700

P-42 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 61,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,490 /R x 17,52000 = 8,58480
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 20,29000 = 9,94210

Subtotal: 18,52690 18,52690
Materials

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 42,24000 = 43,08480

Subtotal: 43,08480 43,08480
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27790

COST DIRECTE 61,88960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,88960

P-43 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 107,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,620 /R x 17,52000 = 10,86240
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,620 /R x 20,29000 = 12,57980

Subtotal: 23,44220 23,44220
Materials

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 81,61000 = 83,24220

Subtotal: 83,24220 83,24220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35163

COST DIRECTE 107,03603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,03603

P-44 FD7JY186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 178,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,780 /R x 17,52000 = 13,66560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,780 /R x 20,29000 = 15,82620

Subtotal: 29,49180 29,49180
Materials

BD7JY180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 146,02000 = 148,94040

Subtotal: 148,94040 148,94040
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44238

COST DIRECTE 178,87458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,87458

P-45 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 757,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot completament acabat

1,000      x 757,80000 = 757,80000

Subtotal: 757,80000 757,80000

COST DIRECTE 757,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,80000

FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 379,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat

1,000      x 379,07000 = 379,07000

Subtotal: 379,07000 379,07000

COST DIRECTE 379,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,07000

P-46 FDB2768K u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub
de diàmetre 90 cm

Rend.: 1,000 61,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,560 /R x 19,63000 = 10,99280
A0140000 h Manobre 0,560 /R x 16,36000 = 9,16160

Subtotal: 20,15440 20,15440
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,7203      x 57,38000 = 41,33081
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Subtotal: 41,33081 41,33081

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30232

COST DIRECTE 61,78753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,78753

P-47 FDB376A0 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m

Rend.: 1,000 144,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,520 /R x 19,63000 = 29,83760
A0140000 h Manobre 1,520 /R x 16,36000 = 24,86720

Subtotal: 54,70480 54,70480
Materials

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 102,000      x 0,63000 = 64,26000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4305      x 57,38000 = 24,70209

Subtotal: 88,96209 88,96209

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82057

COST DIRECTE 144,48746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,48746

P-48 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 95,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 19,63000 = 8,83350
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,36000 = 7,36200

Subtotal: 16,19550 16,19550
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 50,00000 = 6,75000

Subtotal: 6,75000 6,75000
Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 67,79000 = 71,17950

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0076      x 87,37970 = 0,66409

Subtotal: 71,84359 71,84359
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24293

COST DIRECTE 95,03202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,03202

P-49 FDDZ7DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 85,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 19,63000 = 8,04830
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,36000 = 6,70760

Subtotal: 14,75590 14,75590
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,48000 = 1,08814

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 69,46000 = 69,46000

Subtotal: 70,54814 70,54814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22134

COST DIRECTE 85,52538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,52538

P-50 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(2 Circuits)

Rend.: 1,000 7,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0436 /R x 19,63000 = 0,85587
A0140000 h Manobre 0,0436 /R x 16,36000 = 0,71330

Subtotal: 1,56917 1,56917
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0369 /R x 50,00000 = 1,84500
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0436 /R x 8,67000 = 0,37801

Subtotal: 2,22301 2,22301
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000      x 0,86000 = 0,86000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,87000 = 2,68050

Subtotal: 3,65050 3,65050
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01569

COST DIRECTE 7,45837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45837

P-51 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit
MT i 2 Circuit BT), inclou excavació, reblert i
compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE
diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta
de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 19,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0137 /R x 16,36000 = 0,22413
A0121000 h Oficial 1a 0,0137 /R x 19,63000 = 0,26893

Subtotal: 0,49306 0,49306
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0116 /R x 50,00000 = 0,58000
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0137 /R x 8,67000 = 0,11878

Subtotal: 0,69878 0,69878
Materials

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000      x 0,86000 = 0,86000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,87000 = 2,68050
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,080      x 3,49000 = 14,23920

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 17,88970 17,88970

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00493

COST DIRECTE 19,08647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08647

FDG51457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal màxim, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,63000 = 0,19630
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,36000 = 0,16360

Subtotal: 0,35990 0,35990
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de

1,050      x 2,02000 = 2,12100
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diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 57,38000 = 3,78708

Subtotal: 5,90808 5,90808

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00540

COST DIRECTE 6,27338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27338

FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 14,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 16,36000 = 0,22904
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 19,63000 = 0,27482

Subtotal: 0,50386 0,50386
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 57,38000 = 5,68062

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 2,02000 = 8,48400

Subtotal: 14,16462 14,16462

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00756

COST DIRECTE 14,67604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,67604

P-52 FDG5L400 m Canalització amb prisma tubular format per 4
conductes de tub de PE (AD) DN 110 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment
de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, maniguets
d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i
taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 29,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0504 /R x 19,63000 = 0,98935
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A0140000 h Manobre 0,3103 /R x 16,36000 = 5,07651

Subtotal: 6,06586 6,06586
Materials

BDGZL002 m Fil guia 4,000      x 0,14000 = 0,56000
BDGZL004 m Separadors per conductes de 125 mm 6,000      x 0,49000 = 2,94000
B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o

transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

0,156      x 5,99000 = 0,93444

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,100      x 2,65000 = 10,86500

BDGZL001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,25000 = 0,25000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,107      x 57,38000 = 6,13966

Subtotal: 21,79910 21,79910
Partides d'obra

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

0,240      x 3,87109 = 0,92906

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

0,396      x 2,84051 = 1,12484

Subtotal: 2,05390 2,05390

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06066

COST DIRECTE 29,97952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,97952

P-53 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 98,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 19,63000 = 10,79650
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,36000 = 17,99600

Subtotal: 28,79250 28,79250
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 44,62000 = 17,84800

Subtotal: 17,84800 17,84800
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Materials
B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 58,04000 = 5,85043

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 45,22000 = 45,22000

Subtotal: 51,07043 51,07043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43189

COST DIRECTE 98,14282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,14282

P-54 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions interiors, en vorera, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de
tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil B-125,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 450,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6035 /R x 16,36000 = 9,87326
A0121000 h Oficial 1a 0,2414 /R x 19,63000 = 4,73868

Subtotal: 14,61194 14,61194
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,132 /R x 31,33000 = 4,13556

Subtotal: 4,13556 4,13556
Materials

BDKZL070 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de
70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent

1,000      x 114,85000 = 114,85000

BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions interiors, prefabricada de formigó

1,000      x 302,62000 = 302,62000

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

0,913      x 5,99000 = 5,46887

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,035      x 105,71415 = 3,70000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,025      x 103,30000 = 2,58250

Subtotal: 429,22137 429,22137
Partides d'obra

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

0,913      x 2,84051 = 2,59339
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Subtotal: 2,59339 2,59339

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14612

COST DIRECTE 450,70838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,70838

FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm
de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo
de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 926,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,8678 /R x 19,63000 = 17,03491
A0140000 h Manobre 1,2149 /R x 16,36000 = 19,87576

Subtotal: 36,91067 36,91067
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 31,33000 = 9,71230

Subtotal: 9,71230 9,71230
Materials

BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de
140x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent

1,000      x 349,62000 = 349,62000

BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm
de dimensions interiors, prefabricada de formigó

1,000      x 506,25000 = 506,25000

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

1,816      x 5,99000 = 10,87784

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,045      x 105,71415 = 4,75714

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,025      x 103,30000 = 2,58250

Subtotal: 874,08748 874,08748
Partides d'obra

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

1,816      x 2,84051 = 5,15837

Subtotal: 5,15837 5,15837
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36911

COST DIRECTE 926,23793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 926,23793

P-55 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 17,52000 = 3,85440
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 20,29000 = 4,46380

Subtotal: 8,31820 8,31820
Materials

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,53000 = 1,56060

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 14,09000 = 4,22700

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 5,89760 5,89760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12477

COST DIRECTE 14,34057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,34057

P-56 FFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 20,29000 = 5,27540
A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 17,52000 = 4,55520

Subtotal: 9,83060 9,83060
Materials

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,16000 = 2,20320

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 27,53000 = 8,25900

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,15000 = 0,15000
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Subtotal: 10,61220 10,61220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14746

COST DIRECTE 20,59026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59026

P-57 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 27,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 20,29000 = 5,88410
A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 17,52000 = 5,08080

Subtotal: 10,96490 10,96490
Materials

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,10000 = 3,16200

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 44,27000 = 13,28100

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 16,65300 16,65300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16447

COST DIRECTE 27,78237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,78237

P-58 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 45,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 20,29000 = 6,49280
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 17,52000 = 5,60640

Subtotal: 12,09920 12,09920
Materials

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,39000 = 4,47780

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

0,300      x 95,40000 = 28,62000

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre

1,000      x 0,32000 = 0,32000
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nominal exterior, connectat a pressió

Subtotal: 33,41780 33,41780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18149

COST DIRECTE 45,69849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,69849

P-59 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,29000 = 0,81160
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,49000 = 0,69960

Subtotal: 1,51120 1,51120
Materials

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,16000 = 3,22320

Subtotal: 3,22320 3,22320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02267

COST DIRECTE 4,75707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75707

P-60 FG31B564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,49000 = 0,69960
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,29000 = 0,81160

Subtotal: 1,51120 1,51120
Materials

BG31B560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 4,60000 = 4,69200

Subtotal: 4,69200 4,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02267

COST DIRECTE 6,22587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22587
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P-61 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,49000 = 3,49800

Subtotal: 7,55600 7,55600
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11334

COST DIRECTE 9,13514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,13514

P-62 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 68,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 20,29000 = 5,03192
A013H000 h Ajudant electricista 2,480 /R x 17,49000 = 43,37520

Subtotal: 48,40712 48,40712
Materials

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 15,23000 = 15,23000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 19,35000 19,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72611

COST DIRECTE 68,48323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,48323

FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 23,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 20,29000 = 5,39714
A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 17,49000 = 4,65234

Subtotal: 10,04948 10,04948
Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000
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BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 8,82000 = 8,82000

Subtotal: 12,94000 12,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15074

COST DIRECTE 23,14022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,14022

FGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 20,29000 = 5,39714
A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 17,49000 = 4,65234

Subtotal: 10,04948 10,04948
Materials

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 9,82000 = 9,82000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 13,94000 13,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15074

COST DIRECTE 24,14022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14022

P-63 FGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Rend.: 1,000 7.613,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 20,29000 = 81,16000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,49000 = 69,96000

Subtotal: 151,12000 151,12000
Maquinària
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C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000
Materials

BGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

1,000      x 7.361,00000 = 7.361,00000

Subtotal: 7.361,00000 7.361,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,77800

COST DIRECTE 7.613,85800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.613,85800

P-64 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Rend.: 1,000 9.695,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 20,29000 = 81,16000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,49000 = 69,96000

Subtotal: 151,12000 151,12000
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000
Materials

BGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o

1,000      x 9.443,00000 = 9.443,00000
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de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

Subtotal: 9.443,00000 9.443,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,77800

COST DIRECTE 9.695,85800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.695,85800

P-65 FGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA
de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Rend.: 1,000 12.436,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 20,29000 = 81,16000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,49000 = 69,96000

Subtotal: 151,12000 151,12000
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000
Materials

BGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA
de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i

1,000      x 12.184,0000 = 12.184,00000
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placa de seguretat e instruccions de servei

Subtotal: 12.184,00000 12.184,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,77800

COST DIRECTE 12.436,85800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.436,85800

FGJ26110 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tensió assignada fins a 36 kV, amb
2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000
kVA de potència unitària màxima

Rend.: 1,000 25.888,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 20,29000 = 162,32000
A013H000 h Ajudant electricista 24,000 /R x 17,49000 = 419,76000

Subtotal: 582,08000 582,08000
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 48,98000 = 195,92000

Subtotal: 195,92000 195,92000
Materials

BGJ26110 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tensió assignada fins a 36 kV, amb
2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000
kVA de potència unitària màxima

1,000      x 25.102,0000 = 25.102,00000

Subtotal: 25.102,00000 25.102,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,73120

COST DIRECTE 25.888,73120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.888,73120

P-66 FGK2L4A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils
de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

Rend.: 1,000 36,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,335 /R x 20,29000 = 6,79715
A013H000 h Ajudant electricista 0,335 /R x 17,49000 = 5,85915

Subtotal: 12,65630 12,65630
Materials
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BGK224A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

3,060      x 7,87000 = 24,08220

Subtotal: 24,08220 24,08220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18984

COST DIRECTE 36,92834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,92834

P-67 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

Rend.: 1,000 2.765,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 20,29000 = 81,16000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 17,49000 = 69,96000

Subtotal: 151,12000 151,12000
Materials

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 80,72991 = 32,29196

Subtotal: 2.610,72196 2.610,72196

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,77800

COST DIRECTE 2.765,61996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.765,61996

P-68 FHR122VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3 m
d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W, col·locat sobre dau de
formigó

Rend.: 1,000 758,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,36000 = 4,09000
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,49000 = 4,37250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 20,29000 = 5,07250

Subtotal: 13,53500 13,53500
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Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 37,80000 = 9,45000

Subtotal: 9,45000 9,45000
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3773      x 58,04000 = 21,89849

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E40, de potència 100 W

1,000      x 15,09000 = 15,09000

BHR122DA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3,4 m
d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W

1,000      x 658,36000 = 658,36000

Subtotal: 735,19849 735,19849

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33838

COST DIRECTE 758,52187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 758,52187

P-69 FHR124VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m
d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W, col·locat sobre dau de
formigó

Rend.: 1,000 794,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 20,29000 = 5,07250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,49000 = 4,37250
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,36000 = 4,09000

Subtotal: 13,53500 13,53500
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 37,80000 = 9,45000

Subtotal: 9,45000 9,45000
Materials

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E40, de potència 100 W

1,000      x 15,09000 = 15,09000

BHR124DA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m
d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W

1,000      x 694,53000 = 694,53000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3773      x 58,04000 = 21,89849

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

Subtotal: 771,36849 771,36849

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33838

COST DIRECTE 794,69187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 794,69187
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P-70 FJM31BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2'', de plàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,29000 = 5,07250
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,52000 = 4,38000

Subtotal: 9,45250 9,45250
Materials

BJM31BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de
1/2'' de diàmetre nominal, de plàstic

1,000      x 4,39000 = 4,39000

Subtotal: 4,39000 4,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14179

COST DIRECTE 13,98429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98429

P-71 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida
de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part
proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 169,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,6432 /R x 20,29000 = 53,63053

Subtotal: 53,63053 53,63053
Materials

BJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida
de 45 mm, inclou part proporcional de peces de
connexió

1,000      x 115,17000 = 115,17000

Subtotal: 115,17000 115,17000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,53631

COST DIRECTE 169,33684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,33684

FJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow'
o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou
subministrament, col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0119 /R x 20,29000 = 0,24145

Subtotal: 0,24145 0,24145
Materials

BJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow'
o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou part
proporcional de peces de connexió

1,000      x 0,36000 = 0,36000
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Subtotal: 0,36000 0,36000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00241

COST DIRECTE 0,60386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60386

P-72 FJS50014 u Conducció de polietilé de baixa densitat PE-40, de 16
mm de diàmetre exterior i 6 bar de pressió nominal,
de 3 m de llargada formant una anella tancada al
voltant del tronc de l'arbre a una fondària de 0,3 m
amb un total de 3 degoters autocompensants de botó
de 8l/h de cabal, col·locats cada 1 m, inclou
subministrament, col·locació i part proporcional de
peces especials i connexions. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1076 /R x 20,29000 = 2,18320

Subtotal: 2,18320 2,18320
Materials

BFB20105 m Tub de polietilè de 16 mm de diàmetre exterior, de
baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal

3,000      x 0,25000 = 0,75000

BJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow'
o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou part
proporcional de peces de connexió

3,000      x 0,36000 = 1,08000

Subtotal: 1,83000 1,83000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02183

COST DIRECTE 4,03503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03503

P-73 FK222C56 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 100
mm de diàmetre nominal, 0,1 a 0,33 bar de pressió,
muntada entre tubs

Rend.: 1,000 1.119,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 17,52000 = 13,14000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 20,29000 = 15,21750

Subtotal: 28,35750 28,35750
Materials

BK222C50 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de
100 mm de diàmetre nominal, 0,1 a 0,33 bar de
pressió

1,000      x 1.091,11000 = 1.091,11000

Subtotal: 1.091,11000 1.091,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42536

COST DIRECTE 1.119,89286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.119,89286

P-74 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en
pericó soterrat

Rend.: 1,000 294,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,29000 = 20,29000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,52000 = 17,52000

Subtotal: 37,81000 37,81000
Materials

BM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

1,000      x 233,21000 = 233,21000

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

1,000      x 23,10000 = 23,10000

Subtotal: 256,31000 256,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56715

COST DIRECTE 294,68715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,68715

P-75 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 161,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 17,52000 = 25,05360
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 20,29000 = 29,01470

Subtotal: 54,06830 54,06830
Materials

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 107,10000 = 107,10000

Subtotal: 107,10000 107,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81102

COST DIRECTE 161,97932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,97932

P-76 FN8J15B7 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma
UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN
65 (per a tub de 2 1/2´´ de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament
d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 83,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 17,52000 = 11,91360
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 20,29000 = 13,79720

Subtotal: 25,71080 25,71080
Materials

BN8J15B0 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma
UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN
65 (per a tub de 2 1/2´´ de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament
d'etilè propilè diè (EPDM)

1,000      x 57,06000 = 57,06000

Subtotal: 57,06000 57,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38566

COST DIRECTE 83,15646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,15646

P-77 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó

Rend.: 1,000 307,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 16,36000 = 18,65040
A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 19,63000 = 22,37820

Subtotal: 41,02860 41,02860
Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 75,16229 = 21,16570

BQ115T55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà

1,000      x 244,39000 = 244,39000

Subtotal: 265,55570 265,55570
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02572

COST DIRECTE 307,61002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,61002

FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 297,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 19,63000 = 10,40390
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 16,36000 = 8,67080

Subtotal: 19,07470 19,07470
Materials

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000      x 278,44000 = 278,44000

Subtotal: 278,44000 278,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47687

COST DIRECTE 297,99157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,99157

P-78 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de
diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i
pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació,
excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 111,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,4895 /R x 16,36000 = 8,00822
A0121000 h Oficial 1a 0,4895 /R x 19,63000 = 9,60889

Subtotal: 17,61711 17,61711
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,4895 /R x 3,73000 = 1,82584

Subtotal: 1,82584 1,82584
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,059      x 57,38000 = 3,38542

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600,
circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació
a paviment, color a escollir

1,000      x 88,90000 = 88,90000
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Subtotal: 92,28542 92,28542

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17617

COST DIRECTE 111,90454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,90454

P-79 FR41222C u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 141,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41222C u Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 141,12000 = 141,12000

Subtotal: 141,12000 141,12000

COST DIRECTE 141,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,12000

FR41223C u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de
20 a 25 cm, en contenidor de 500 l

Rend.: 1,000 158,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41223C u Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor 500 l

1,000      x 158,76000 = 158,76000

Subtotal: 158,76000 158,76000

COST DIRECTE 158,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,76000

P-80 FR44FS2C u Subministrament de Bauhinia forficata de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

Rend.: 1,000 123,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44FS2C u Prunus virginiana Shubert de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 123,48000 = 123,48000

Subtotal: 123,48000 123,48000

COST DIRECTE 123,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,48000
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P-81 FR44J42C u Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 226,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44J42C u Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 226,80000 = 226,80000

Subtotal: 226,80000 226,80000

COST DIRECTE 226,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,80000

P-82 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 8,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l

1,000      x 8,76000 = 8,76000

Subtotal: 8,76000 8,76000

COST DIRECTE 8,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76000

P-83 FR612776 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 327,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 3,200 /R x 26,24000 = 83,96800
A013P000 h Ajudant jardiner 0,520 /R x 24,86000 = 12,92720
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 28,01000 = 44,81600

Subtotal: 141,71120 141,71120
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,471 /R x 50,00000 = 23,55000
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,390 /R x 31,33000 = 12,21870
C1503500 h Camió grua de 5 t 1,600 /R x 46,97000 = 75,15200
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,320 /R x 41,32000 = 13,22240

Subtotal: 124,14310 124,14310
Materials

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,324      x 40,72000 = 13,19328

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,134      x 40,66000 = 46,10844
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B0111000 m3 Aigua 0,360      x 1,25000 = 0,45000

Subtotal: 59,75172 59,75172

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12567

COST DIRECTE 327,73169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,73169

P-84 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,36000 = 0,16360

Subtotal: 0,16360 0,16360
Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 82,41000 = 2,22507

Subtotal: 2,22507 2,22507

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00245

COST DIRECTE 2,39112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39112

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 17,31000 = 3,46200

Subtotal: 3,46200 3,46200
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 12,27000 = 2,45400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

Subtotal: 8,50400 8,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05193

COST DIRECTE 12,01793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01793

P-85 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 50,00000 = 0,90500

Subtotal: 0,90500 0,90500
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COST DIRECTE 0,90500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90500

G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 0,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0005 /R x 23,68000 = 0,01184
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 19,63000 = 0,05889
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,31000 = 0,05193

Subtotal: 0,12266 0,12266
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0002 /R x 57,24000 = 0,01145

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,003 /R x 2,64000 = 0,00792
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0002 /R x 69,46000 = 0,01389
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,0002 /R x 65,17000 = 0,01303

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,001 /R x 40,10000 = 0,04010

Subtotal: 0,08639 0,08639

COST DIRECTE 0,20905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20905

P-86 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5
km

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,080 /R x 31,33000 = 2,50640

Subtotal: 2,50640 2,50640

COST DIRECTE 2,50640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50640

G2422069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,140 /R x 37,34000 = 5,22760
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C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 145,06000 = 1,00091

Subtotal: 6,22851 6,22851

COST DIRECTE 6,22851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22851

P-87 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 15 km

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,192 /R x 31,33000 = 6,01536

Subtotal: 6,01536 6,01536

COST DIRECTE 6,01536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01536

P-88 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra
adequada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM. Formació d'esplanada E1

Rend.: 1,000 6,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,36000 = 0,81800

Subtotal: 0,81800 0,81800
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,030 /R x 56,95000 = 1,70850
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

Subtotal: 5,38950 5,38950
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 0,06250 0,06250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01227

COST DIRECTE 6,28227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28227
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Q0001 u Programa complert de control de qualitat dels
materials i la seva posada en obra segons
especificacions del propi projecte i prèvia redacció d'
un programa de control acceptat per la Direcció
Facultativa, que contingui el corresponent pressupost,
i que inclogui els següents apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi
granulomètrica, matèria orgànica, proctor modificat,
inflament de Lambe, C.B.R, Compactació d'
esplanada.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel.
i a la flexió
Vorades: Resistènca al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de
consistència, curat,refrendat i ruptura a compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i
descomposició complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida alçada es tracta d'
una previsió, la partida podrà ésser exclosa del
pressupost si així es convé i adjudicar-se de forma
separada d' acord amb els criteris que estableixi la
promoció. La partida es certificarà en base a les
factures presentades conformades per la Direcció
Facultativa de les obres.

Rend.: 1,000 27.895,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

SS001 u Seguretat i Salut Rend.: 1,000 46.490,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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E2111595P-1 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb
estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

11,62 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E2133352P-2 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

88,20 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

E2R642AAP-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F21110A4P-4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus especials, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

9,33 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F21G0010P-5 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. 5,31 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F2225121P-6 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

7,97 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F2225123P-7 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2225432P-8 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F2260211P-9 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F227T00FP-10 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, assolint una
esplanada del tipus E-1

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F2285P0FP-11 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

36,36 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F228A60FP-12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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F228AR00P-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

37,19 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F228U010P-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F2510110P-15 m Hinca de tub D1000 mm de formigó armat. Aquesta unitat comprèn, desplaçament a obra,
muntatge i desmuntatge dels equips, subministrament del tub i la seva col·locació, obres de
fàbrica auxiliars, fosars, excavacions, enderroc de les obres auxiliars, etc. Tot inclòs
completament acabat.

1.149,62 €

(MIL  CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F2A15000P-16 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,56 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

F921201FP-17 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 24,74 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F931201JP-18 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,40 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F9365G11P-19 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

71,45 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F9650JD0P-20 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat
amb morter. Tot inclòs completament acabat.

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F96511C5P-21 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm o similar, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

21,63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F97422EAP-22 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F9850210P-23 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades, base
de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

120,86 €

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F9910010P-24 u Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de formigó especial tipus
fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

43,22 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F9910020P-25 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8
cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

49,41 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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F9E10020P-26 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de
ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

16,85 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F9F15105P-27 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment. Pas de vianants elevat

42,18 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F9H11252P-28 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

55,32 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F9H11B52P-29 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

53,79 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F9H31552P-30 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B
50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm
de gruix

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F9J12E70P-31 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F9J13J10P-32 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FBA13112P-33 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FBA31111P-34 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FBB11121P-35 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

72,63 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FBB11251P-36 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

56,35 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FBB21201P-37 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,05 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FBB21501P-38 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

123,60 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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FBBZ2310P-39 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat 17,30 €
(DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FD5J0020P-40 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc
massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm de 40 mm d'alçada,
classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament
acabat.

115,32 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FD7JL186P-41 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

28,67 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FD7JQ186P-42 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

61,89 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FD7JS186P-43 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

107,04 €

(CENT SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FD7JY186P-44 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

178,87 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FD7Z0130P-45 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i
base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.

757,80 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FDB2768KP-46 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3
m per a tub de diàmetre 90 cm

61,79 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FDB376A0P-47 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,4x1,4 m

144,49 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FDD1A098P-48 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4

95,03 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FDDZ7DD4P-49 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

85,53 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

FDG10020P-50 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (2 Circuits)

7,46 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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FDG50165P-51 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

19,09 €

(DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FDG5L400P-52 m Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 110 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou
excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

29,98 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK262G7P-53 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

98,14 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FDK2L002P-54 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc,
tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

450,71 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FFB19455P-55 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFB1A455P-56 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FFB1C455P-57 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,78 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

FFB1E455P-58 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

45,70 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FG31B554P-59 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FG31B564P-60 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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FG380907P-61 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,14 €
(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FGD1322EP-62 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FGG11A90P-63 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada
36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

7.613,86 €

(SET MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FGG11AA0P-64 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada
36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

9.695,86 €

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

FGG11AC0P-65 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de
230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de
regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu
d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

12.436,86 €

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FGK2L4A1P-66 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

36,93 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FHGAU010P-67 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.765,62 €

(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FHR122VBP-68 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

758,52 €

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FHR124VBP-69 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

794,69 €

(SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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FJM31BP4P-70 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJS10001P-71 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de
connexió.Tot inclòs completament acabat.

169,34 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FJS50014P-72 u Conducció de polietilé de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exterior i 6 bar de
pressió nominal, de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de l'arbre
a una fondària de 0,3 m amb un total de 3 degoters autocompensants de botó de 8l/h de
cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministrament, col·locació i part proporcional de peces
especials i connexions. Tot inclòs completament acabat.

4,04 €

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FK222C56P-73 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, 0,1 a 0,33
bar de pressió, muntada entre tubs

1.119,89 €

(MIL  CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FM21U100P-74 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

294,69 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FN1216D4P-75 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

161,98 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FN8J15B7P-76 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar,
DN 65 (per a tub de 2 1/2´´ de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de
PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

83,16 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FQ115T56P-77 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

307,61 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FQ210010P-78 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

111,90 €

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FR41222CP-79 u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

141,12 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FR44FS2CP-80 u Subministrament de Bauhinia forficata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

123,48 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FR44J42CP-81 u Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

226,80 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FR4FF878P-82 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 8,76 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FR612776P-83 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

327,73 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G2212101P-84 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

G22D1011P-85 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G2412035P-86 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G2R35039P-87 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G91912B1P-88 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 100 % del PM. Formació d'esplanada E1

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 E2111595 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb
estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

11,62 €

Altres conceptes 11,62000 €

P-2 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

88,20 €

Altres conceptes 88,20000 €

P-3 E2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

7,86 €

Altres conceptes 7,86000 €

P-4 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus especials, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

9,33 €

Altres conceptes 9,33000 €

P-5 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. 5,31 €
Altres conceptes 5,31000 €

P-6 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

7,97 €

Altres conceptes 7,97000 €

P-7 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,88 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-8 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12,99 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-9 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

5,03 €

B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a
l'obra

3,79200 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €
Altres conceptes 1,17550 €

P-10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, assolint una
esplanada del tipus E-1

1,30 €

Altres conceptes 1,30000 €

P-11 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

36,36 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,87600 €
Altres conceptes 20,48400 €

P-12 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,02 €
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Altres conceptes 12,02000 €

P-13 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

37,19 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 32,40000 €
Altres conceptes 4,79000 €

P-14 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,10 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €
Altres conceptes 11,28600 €

P-15 F2510110 m Hinca de tub D1000 mm de formigó armat. Aquesta unitat comprèn, desplaçament a obra,
muntatge i desmuntatge dels equips, subministrament del tub i la seva col·locació, obres de
fàbrica auxiliars, fosars, excavacions, enderroc de les obres auxiliars, etc. Tot inclòs
completament acabat.

1.149,62 €

BFG1L180 m Tub de formigó armat prefabricat de 1000 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió
nominal amb unió encadellada amb anella elastomèrica

172,43100 €

Altres conceptes 977,18900 €

P-16 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,56 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 24,74 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 18,83700 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €
Altres conceptes 5,84050 €

P-18 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,40 €
B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,83700 €
Altres conceptes 6,50050 €

P-19 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

71,45 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,24900 €

Altres conceptes 11,20100 €

P-20 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat
amb morter. Tot inclòs completament acabat.

19,73 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,95922 €

B9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm 11,26650 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12192 €

Altres conceptes 4,38236 €

P-21 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm o similar, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

21,63 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,07931 €

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340

5,93250 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06401 €

Altres conceptes 12,55418 €

P-22 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10,76 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,74700 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,40635 €

Altres conceptes 5,44649 €

P-23 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades, base
de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

120,86 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,42672 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,34500 €

B9850210 m Gual de vianants, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres, amb
peces prefabricades, segons plànols de detall

58,11000 €

Altres conceptes 47,97828 €

P-24 F9910010 u Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de formigó especial tipus
fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

43,22 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,88560 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,21920 €

B9910010 u Escocell 80x80 cm amb vorada tipus ''fiol'' o equivalent 18,21000 €
Altres conceptes 16,90520 €

P-25 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8
cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

49,41 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,88560 €

B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o
equivalent

24,40000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,21920 €

Altres conceptes 16,90520 €

P-26 F9E10020 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de
ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

16,85 €
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B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

B9E10010 m2 Panot gris de 20x20x4 cm 6,17100 €
Altres conceptes 10,30660 €

P-27 F9F15105 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment. Pas de vianants elevat

42,18 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,40240 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,01250 €
Altres conceptes 27,44487 €

P-28 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

55,32 €

B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

51,45000 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-29 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

53,79 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,92000 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-30 F9H31552 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B
50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm
de gruix

3,65 €

B9H31552 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb
betum asfàltic de penetració i granulat calcari

3,42171 €

Altres conceptes 0,22829 €

P-31 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,80 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,61500 €

Altres conceptes 0,18500 €

P-32 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,29 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,19500 €

Altres conceptes 0,09500 €

P-33 FBA13112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,52 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,05607 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,14905 €
Altres conceptes 0,31488 €

P-34 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

8,30 €



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/05/15 Pàg.: 5

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,68422 €

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 3,12854 €
Altres conceptes 3,48724 €

P-35 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

72,63 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,68000 €
Altres conceptes 12,95000 €

P-36 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

56,35 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 43,40000 €
Altres conceptes 12,95000 €

P-37 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,05 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 50,45000 €
Altres conceptes 13,60000 €

P-38 FBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

123,60 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 110,00000 €
Altres conceptes 13,60000 €

P-39 FBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat 17,30 €
BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 13,28000 €

Altres conceptes 4,02000 €

P-40 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc
massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm de 40 mm d'alçada,
classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament
acabat.

115,32 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40,83000 €

BD5MUE20 u Embornal de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada de formigó 35,42000 €

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 0,59500 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 1,07220 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,32010 €

Altres conceptes 29,08270 €

P-41 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

28,67 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

17,92140 €

Altres conceptes 10,74860 €

P-42 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

61,89 €
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BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

43,08480 €

Altres conceptes 18,80520 €

P-43 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

107,04 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

83,24220 €

Altres conceptes 23,79780 €

P-44 FD7JY186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

178,87 €

BD7JY180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

148,94040 €

Altres conceptes 29,92960 €

P-45 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i
base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.

757,80 €

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i
base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot completament acabat

757,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 FDB2768K u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3
m per a tub de diàmetre 90 cm

61,79 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

41,33081 €

Altres conceptes 20,45919 €

P-47 FDB376A0 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,4x1,4 m

144,49 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

24,70209 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 64,26000 €
Altres conceptes 55,52791 €

P-48 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4

95,03 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 71,17950 €
Altres conceptes 23,85050 €

P-49 FDDZ7DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

85,53 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,08814 €

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

69,46000 €
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Altres conceptes 14,98186 €

P-50 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (2 Circuits)

7,46 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €
Altres conceptes 3,80950 €

P-51 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

19,09 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

14,23920 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €
Altres conceptes 1,20030 €

P-52 FDG5L400 m Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 110 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou
excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

29,98 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

1,12484 €

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de
prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

0,92906 €

BDGZL004 m Separadors per conductes de 125 mm 2,94000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,13966 €

BDGZL002 m Fil guia 0,56000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

10,86500 €

BDGZL001 m Cinta senyalització 0,25000 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,93444 €

Altres conceptes 6,12700 €

P-53 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

98,14 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,85043 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

45,22000 €

Altres conceptes 47,06957 €

P-54 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc,
tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

450,71 €

BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó

302,62000 €

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

2,59339 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,58250 €

BDKZL070 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o
equivalent

114,85000 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,46887 €

Altres conceptes 22,59524 €

P-55 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

14,34 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,56060 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,22700 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,11000 €

Altres conceptes 8,44240 €

P-56 FFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

20,59 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,20320 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,25900 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,15000 €

Altres conceptes 9,97780 €

P-57 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,78 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,16200 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,28100 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,21000 €
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Altres conceptes 11,12700 €

P-58 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

45,70 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,47780 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

28,62000 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,32000 €

Altres conceptes 12,28220 €

P-59 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,76 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,22320 €

Altres conceptes 1,53680 €

P-60 FG31B564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,23 €

BG31B560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,69200 €

Altres conceptes 1,53800 €

P-61 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,14 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
Altres conceptes 7,67420 €

P-62 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

68,48 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

15,23000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €
Altres conceptes 49,13000 €

P-63 FGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada
36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

7.613,86 €

BGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada
36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei

7.361,00000 €

Altres conceptes 252,86000 €



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/05/15 Pàg.: 10

P-64 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada
36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

9.695,86 €

BGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada
36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei

9.443,00000 €

Altres conceptes 252,86000 €

P-65 FGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de
230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de
regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu
d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

12.436,86 €

BGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de
230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de
regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu
d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei

12.184,00000 €

Altres conceptes 252,86000 €

P-66 FGK2L4A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

36,93 €

BGK224A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1)

24,08220 €

Altres conceptes 12,84780 €

P-67 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.765,62 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació
per rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

Altres conceptes 187,19000 €

P-68 FHR122VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

758,52 €
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BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència
100 W

15,09000 €

BHR122DA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3,4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades
de descàrrega de potència 100 W

658,36000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

21,89849 €

Altres conceptes 23,32151 €

P-69 FHR124VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

794,69 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

21,89849 €

BHR124DA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W

694,53000 €

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència
100 W

15,09000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
Altres conceptes 23,32151 €

P-70 FJM31BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

13,98 €

BJM31BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1/2'' de diàmetre nominal, de plàstic 4,39000 €
Altres conceptes 9,59000 €

P-71 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de
connexió.Tot inclòs completament acabat.

169,34 €

BJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou part proporcional de
peces de connexió

115,17000 €

Altres conceptes 54,17000 €

P-72 FJS50014 u Conducció de polietilé de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exterior i 6 bar de
pressió nominal, de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de l'arbre
a una fondària de 0,3 m amb un total de 3 degoters autocompensants de botó de 8l/h de
cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministrament, col·locació i part proporcional de peces
especials i connexions. Tot inclòs completament acabat.

4,04 €

BJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h,
inclou part proporcional de peces de connexió

1,08000 €

BFB20105 m Tub de polietilè de 16 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió
nominal

0,75000 €

Altres conceptes 2,21000 €

P-73 FK222C56 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, 0,1 a 0,33
bar de pressió, muntada entre tubs

1.119,89 €

BK222C50 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de 100 mm de diàmetre nominal, 0,1 a
0,33 bar de pressió

1.091,11000 €

Altres conceptes 28,78000 €

P-74 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

294,69 €

BM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

233,21000 €
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BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,10000 €
Altres conceptes 38,38000 €

P-75 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

161,98 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

107,10000 €

Altres conceptes 54,88000 €

P-76 FN8J15B7 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar,
DN 65 (per a tub de 2 1/2´´ de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de
PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

83,16 €

BN8J15B0 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar,
DN 65 (per a tub de 2 1/2´´ de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de
PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM)

57,06000 €

Altres conceptes 26,10000 €

P-77 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

307,61 €

BQ115T55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

244,39000 €

Altres conceptes 63,22000 €

P-78 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

111,90 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,38542 €

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa
d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i
tacs spit de fixació a paviment, color a escollir

88,90000 €

Altres conceptes 19,61458 €

P-79 FR41222C u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

141,12 €

BR41222C u Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

141,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 FR44FS2C u Subministrament de Bauhinia forficata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

123,48 €

BR44FS2C u Prunus virginiana Shubert de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

123,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 FR44J42C u Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

226,80 €

BR44J42C u Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

226,80000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-82 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 8,76 €
BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 8,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-83 FR612776 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

327,73 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 13,19328 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 46,10844 €

B0111000 m3 Aigua 0,45000 €
Altres conceptes 267,97828 €

P-84 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-85 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,91 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-86 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

2,51 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-87 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-88 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 100 % del PM. Formació d'esplanada E1

6,28 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €
Altres conceptes 6,21750 €
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Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 11 Demolicions

1 E2111595 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

11,62 598,750 6.957,48

2 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 2)

88,20 541,397 47.751,22

3 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 4)

9,33 7,400 69,04

4 E2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 3)

7,86 1.147,550 9.019,74

5 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. (P - 5) 5,31 70,167 372,59

TOTAL Subcapítol 01.01.11 64.170,07

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 12 Moviment de terres

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 85)

0,91 16.501,223 15.016,11

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 84)

2,39 19.521,502 46.656,39

3 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors
a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 9)

5,03 5.677,900 28.559,84

4 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 87)

6,02 13.843,602 83.338,48

5 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 86)

2,51 5.677,900 14.251,53

TOTAL Subcapítol 01.01.12 187.822,35

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 16) 5,56 9.900,737 55.048,10
2 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35

cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM. Formació
6,28 9.900,737 62.176,63

EUR
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d'esplanada E1 (P - 88)
3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%

PM, assolint una esplanada del tipus E-1 (P - 10)
1,30 16.501,226 21.451,59

4 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 17)

24,74 3.300,246 81.648,09

5 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 18)

25,40 3.300,246 83.826,25

6 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 31)

0,80 8.363,702 6.690,96

7 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 29)

53,79 825,280 44.391,81

8 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 32)

0,29 6.877,342 1.994,43

9 F9H31552 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat
calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 30)

3,65 6.877,342 25.102,30

10 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 28)

55,32 178,363 9.867,04

11 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 22)

10,76 2.380,150 25.610,41

12 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm o similar, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 21)

21,63 2.082,890 45.052,91

13 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó
HM-20, inclou subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces
especials, segons plànols, i rejuntat amb morter. Tot inclòs
completament acabat. (P - 20)

19,73 297,270 5.865,14

14 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. (P - 23)

120,86 96,000 11.602,56

15 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

71,45 694,742 49.639,32

16 F9E10020 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direcció
d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. (P - 26)

16,85 6.947,420 117.064,03

17 F9910010 u Formació d'escocell quadrat de 0,80x0,80 m amb peça prefabricada de
formigó especial tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 24)

43,22 64,000 2.766,08

18 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de
formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. (P - 25)

49,41 38,000 1.877,58

19 F9F15105 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment. Pas de vianants elevat (P - 27)

42,18 120,000 5.061,60

TOTAL Capítol 01.02 656.736,83

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 03 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

EUR



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

PRESSUPOST Data: 13/05/15 Pàg.: 3

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 7)

8,88 961,620 8.539,19

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

30,10 961,620 28.944,76

3 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 58)

45,70 120,610 5.511,88

4 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 57)

27,78 372,910 10.359,44

5 FFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

20,59 84,720 1.744,38

6 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

14,34 878,760 12.601,42

7 FJM31BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2'', de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 70)

13,98 21,000 293,58

8 FN8J15B7 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de
cos recte, per a roscar, DN 65 (per a tub de 2 1/2´´ de diàmetre
nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament
d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada
(P - 76)

83,16 21,000 1.746,36

9 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 75)

161,98 31,000 5.021,38

10 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb
racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´
de diàmetre, muntat en pericó soterrat (P - 74)

294,69 3,000 884,07

11 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó
HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat. (P - 71)

169,34 7,000 1.185,38

12 FJS50014 u Conducció de polietilé de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre
exterior i 6 bar de pressió nominal, de 3 m de llargada formant una
anella tancada al voltant del tronc de l'arbre a una fondària de 0,3 m
amb un total de 3 degoters autocompensants de botó de 8l/h de cabal,
col·locats cada 1 m, inclou subministrament, col·locació i part
proporcional de peces especials i connexions. Tot inclòs completament
acabat. (P - 72)

4,04 100,000 404,00

TOTAL Capítol 01.03 77.235,84

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 04 XARXA SEPARATIVA DE SANEJAMENT

EUR



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell

PRESSUPOST Data: 13/05/15 Pàg.: 4

1 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 41)

28,67 1.923,430 55.144,74

2 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

61,89 88,360 5.468,60

3 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, o polipropilè àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

107,04 443,220 47.442,27

4 FD7JY186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 44)

178,87 272,610 48.761,75

5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora. (P - 6)

7,97 3.568,806 28.443,38

6 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 13)

37,19 2.090,388 77.741,53

7 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
12)

12,02 1.953,150 23.476,86

8 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 48)

95,03 166,000 15.774,98

9 FDDZ7DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 49)

85,53 70,000 5.987,10

10 FDB2768K u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de diàmetre 90 cm (P - 46)

61,79 70,000 4.325,30

11 FDB376A0 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de
gruix i de planta 1,4x1,4 m (P - 47)

144,49 9,000 1.300,41

12 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament,
col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil
de 750x300 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior
per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat. (P
- 40)

115,32 80,000 9.225,60

13 F2510110 m Hinca de tub D1000 mm de formigó armat. Aquesta unitat comprèn,
desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge dels equips,
subministrament del tub i la seva col·locació, obres de fàbrica auxiliars,
fosars, excavacions, enderroc de les obres auxiliars, etc. Tot inclòs
completament acabat. (P - 15)

1.149,62 20,250 23.279,81

14 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 8)

12,99 236,780 3.075,77

15 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou
tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de
vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de
tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat. (P
- 45)

757,80 1,000 757,80

EUR



Projecte d´urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell
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TOTAL Capítol 01.04 350.205,90

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 05 XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

1 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 2 Circuit BT),
inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub
de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 51)

19,09 587,250 11.210,60

2 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(2 Circuits) (P - 50)

7,46 795,090 5.931,37

3 FGK2L4A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240
mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 12/20
kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1),
soterrada (P - 66)

36,93 909,220 33.577,49

4 FGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord
amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE
21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari
25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11,
regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de
regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
(P - 63)

7.613,86 1,000 7.613,86

5 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord
amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE
21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari
25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11,
regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de
regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
(P - 64)

9.695,86 4,000 38.783,44

6 FGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord
amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE
21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió
primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de
230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de
regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
(P - 65)

12.436,86 1,000 12.436,86

EUR
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TOTAL Capítol 01.05 109.553,62

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora. (P - 6)

7,97 490,827 3.911,89

2 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
11)

36,36 327,217 11.897,61

3 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 59)

4,76 2.045,110 9.734,72

4 FG31B564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 60)

6,23 68,200 424,89

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 61)

9,14 2.113,310 19.315,65

6 FHR124VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1
llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 100 W, col·locat
sobre dau de formigó (P - 69)

794,69 67,000 53.244,23

7 FHR122VB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3 m d'alçària, amb 1
llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 100 W, col·locat
sobre dau de formigó (P - 68)

758,52 70,000 53.096,40

8 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 62)

68,48 137,000 9.381,76

9 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot
el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 67)

2.765,62 2,000 5.531,24

10 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 53)

98,14 76,000 7.458,64

TOTAL Capítol 01.06 173.997,03

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 07 XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora. (P - 6)

7,97 528,920 4.215,49

2 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
11)

36,36 528,920 19.231,53

3 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 58)

45,70 1.322,300 60.429,11

EUR
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4 FK222C56 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 100 mm de diàmetre
nominal, 0,1 a 0,33 bar de pressió, muntada entre tubs (P - 73)

1.119,89 7,000 7.839,23

5 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 53)

98,14 7,000 686,98

TOTAL Capítol 01.07 92.402,34

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora. (P - 6)

7,97 669,258 5.333,99

2 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
12)

12,02 368,092 4.424,47

3 FDG5L400 m Canalització amb prisma tubular format per 4 conductes de tub de PE
(AD) DN 110 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4,
protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de
rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres
sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament,
inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

(P - 52)

29,98 1.487,240 44.587,46

4 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions
interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament,
col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil B-125,
execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes,
excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau.
Tot inclòs completament acabat. (P - 54)

450,71 46,000 20.732,66

TOTAL Capítol 01.08 75.078,58

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 09 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA

1 FR41222C u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 79)

141,12 19,000 2.681,28

2 FR44J42C u Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 81)

226,80 19,000 4.309,20

3 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l (P - 82)

8,76 32,000 280,32

4 FR44FS2C u Subministrament de Bauhinia forficata de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 80)

123,48 30,000 3.704,40

5 FR612776 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb

327,73 100,000 32.773,00

EUR
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substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 83)

6 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó (P - 77)

307,61 24,000 7.382,64

7 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge
amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 78)

111,90 73,000 8.168,70

TOTAL Capítol 01.09 59.299,54

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 10 SENYALITZACIÓ

1 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(P - 34)

8,30 720,340 5.978,82

2 FBA13112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
33)

0,52 892,809 464,26

3 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

72,63 16,000 1.162,08

4 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 36)

56,35 5,000 281,75

5 FBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

123,60 10,000 1.236,00

6 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 37)

64,05 28,000 1.793,40

7 FBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra clavat (P - 39)

17,30 123,900 2.143,47

TOTAL Capítol 01.10 13.059,78

Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT, QUALITAT

1 SS001 u Seguretat i Salut (P - 0) 46.490,00 1,000 46.490,00
2 Q0001 u Programa complert de control de qualitat dels materials i la seva

posada en obra segons especificacions del propi projecte i prèvia
redacció d' un programa de control acceptat per la Direcció Facultativa,
que contingui el corresponent pressupost, i que inclogui els següents
apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi granulomètrica,
matèria orgànica, proctor modificat, inflament de Lambe, C.B.R,
Compactació d' esplanada.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel. i a la flexió
Vorades: Resistènca al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de consistència,
curat,refrendat i ruptura a compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i descomposició
complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida alçada es tracta d' una previsió, la

27.895,00 1,000 27.895,00

EUR
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partida podrà ésser exclosa del pressupost si així es convé i
adjudicar-se de forma separada d' acord amb els criteris que estableixi
la promoció. La partida es certificarà en base a les factures
presentades conformades per la Direcció Facultativa de les obres. (P -
0)

TOTAL Capítol 01.11 74.385,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/05/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.11  Demolicions 64.170,07
Subcapítol 01.01.12  Moviment de terres 187.822,35
Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 251.992,42
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

251.992,42
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 251.992,42
Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 656.736,83
Capítol 01.03  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 77.235,84
Capítol 01.04  XARXA SEPARATIVA DE SANEJAMENT 350.205,90
Capítol 01.05  XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 109.553,62
Capítol 01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 173.997,03
Capítol 01.07  XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL 92.402,34
Capítol 01.08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 75.078,58
Capítol 01.09  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 59.299,54
Capítol 01.10  SENYALITZACIÓ 13.059,78
Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT, QUALITAT 74.385,00
Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera 1.933.946,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.933.946,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Urbanització del PPU La Barquera 1.933.946,88

1.933.946,88

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.933.946,88

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.933.946,88........................................................ 251.413,09

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.933.946,88........................................................... 116.036,81

Subtotal 2.301.396,78

21 % IVA SOBRE 2.301.396,78.......................................................................................... 483.293,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.784.690,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS MILIONS SET-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS )


	00 Index.pdf
	04 PRESSUPOST.pdf
	01 Amidaments 1 caratula.pdf
	02 Amidaments 1.pdf
	03 Justificacio de preus 1 caratula.pdf
	04 Justificacio de preus 1.pdf
	05 Quadre de preus I 1 caratula.pdf
	06 Quadre de preus I 1.pdf
	07 Quadre de preus II 1 caratula.pdf
	08 Quadre de preus II 1.pdf
	10 Pressupost 1 caratula.pdf
	11 Pressupost 1.pdf
	12 RESUM 1 caratula.pdf
	13 RESUM 1.pdf
	14 Ultim full pressupost 1 caratula.pdf
	15 Ultim full pressupost 1.pdf


