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Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 Vial 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Vial 2 33,150 33,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,150

3 F21QQB01 u Retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

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

1 Vial 2 192,150 192,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,150

5 F2111132 m2 Demolició d'hivernacles fins a 30 m3 de volum aparent amb càrrega  manual de runes sobre camió

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

1 Vial 2 135,120 135,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,120

6 FI00PAST u Abonament íntegre en concepte de reposició del servei telefònic, incloent: desmuntatge i enretirada de xarxa
aèria de telefonia existent, i muntatge de la desviació de la línia. També inclou picat de la fonamentació,
extracció de pals, desmuntatge del cablejat, càrrega i transport a abocador de tots els productes de rebuig,
instal·lació de nous pals i fixacions i estesa de cable proporcionat per la corresponent companyia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega sobre camió

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

1 Vial 2 320,330 320,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,330

2 F2194XG6 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 Vila 2 28,580 28,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,580

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Vial 2 30,170 30,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,170

4 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Vial 1 2.672,640 2.672,640 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 6.284,640 6.284,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.957,280

5 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació

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

1 Vial 1 668,160 668,160 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 1.571,160 1.571,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.239,320

6 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 Vial 1 1.555,140 1.555,140 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 3.363,310 3.363,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.918,450

7 F226190F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 Vial 1 866,580 866,580 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 6.428,670 6.428,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.295,250

8 F2412033 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 fins a 2 km

AMIDAMENT DIRECTE 688,560

9 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 Vial 2 2.376,800 2.376,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.376,800

10 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Vial 2 (enderroc de paret de bloc de
morter de ciment)

38,430 38,430 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 (paviment) 47,380 47,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,810

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 03  FERMS I PAVIMENTS

1 F927101J m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Vial 2 201,120 201,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,120

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Vial 1 235,570 235,570 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 763,000 763,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 998,570

3 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 Vial 2 592,200 592,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 592,200

4 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

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

1 Vial 2 57,460 57,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,460

5 F975V22A m Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

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

1 Vial 1 679,650 679,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 679,650

6 F9G137G3 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

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

1 Vial 1 212,010 212,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,010

7 F9H1BA52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 D de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 Vial 2 426,380 426,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,380

8 F9H1B352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D de temperatura baixa , 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 Vial 2 426,380 426,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,380

9 F9J13J12 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

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

1 Vial 2 592,200 592,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 592,200

10 F9J12E42 kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI)

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

1 Vial 2 1.480,510 1.480,510 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1.480,510

11 F96518D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 Vial 2 674,570 674,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 674,570

12 F97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

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

1 Vial 2 658,640 658,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,640

13 F9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de formigó, col·locat a truc 
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

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

1 Vial 2 574,640 574,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,640

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 04  XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE

1 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 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 Vial 1 (residual) 138,930 138,930 C#*D#*E#*F#

2 Vial 1 (escomeses residuals) 11,710 11,710 C#*D#*E#*F#

3 Vial 1 (pluvial) 138,480 138,480 C#*D#*E#*F#

4 Vial 1 (escomeses pluvials) 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

5 Vial 1 (embornals) 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#

6 Vial 2 (residual) 34,830 34,830 C#*D#*E#*F#

7 Vial 2 (escomeses residuals) 10,940 10,940 C#*D#*E#*F#

8 Vial 2 (pluvial) 155,080 155,080 C#*D#*E#*F#

9 Vial 2 (escomeses pluvials) 10,010 10,010 C#*D#*E#*F#

10 Vial 2 (embornals) 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#

11 Transport fins a EDAR 423,580 423,580 C#*D#*E#*F#

12 Abocament al medi 262,880 262,880 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1.209,370

2 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Vial 1 (residual) 128,640 128,640 C#*D#*E#*F#

2 Vial 1 (escomeses residuals) 29,870 29,870 C#*D#*E#*F#

3 Vial 1 (pluvial) 39,780 39,780 C#*D#*E#*F#

4 Vial 1 (escomeses pluvials) 36,960 36,960 C#*D#*E#*F#

5 Vial 2 (residual) 32,820 32,820 C#*D#*E#*F#

6 Vial 2 (escomeses residuals) 27,900 27,900 C#*D#*E#*F#

7 Vial 2 (pluvial) 179,320 179,320 C#*D#*E#*F#

8 Vial 2 (escomeses pluvials) 25,530 25,530 C#*D#*E#*F#

9 Transport fins a EDAR 540,070 540,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.040,890

3 FD7F5375 m Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Vial 1 (pluvial) 35,890 35,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,890

4 FD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Vial 1 (pluvial) 45,430 45,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,430

5 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Vial 1 (pluvial) 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

2 Abocament al medi (Vial 1) 133,390 133,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,890

6 FD7F9375 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Vial 2 (pluvial) 31,810 31,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,810

7 FD75F575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4 i col·locat al fons de
la rasa

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 7

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

1 Abocament al medi (Vial 2) 45,350 45,350 C#*D#*E#*F#

2 Abocament al medi (Pl. de Marià Vila
d'Abadal)

37,200 37,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,550

8 FD00PR01 u Construcció completa de pou de registre residual D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la part proporcional
dels següents treballs: execució de solera de 20 cm de formigó de HM-30/P/20/I+Qa, subministrament i
col·locació de con de transició D=100-D=60x70 cm, i subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas
útil D=60 cm.

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

1 Vial 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

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

3 Transport fins a EDAR 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 FD00PP01 u Construcció completa de pou de registre pluvial D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la part proporcional
dels següents treballs: execució de solera de 20 cm de formigó de HM-20/P/20/I, subministrament i col·locació
de con de transició D=100-D=60x70 cm, i subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

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

1 Vial 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Abocament al medi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 FDD1AB24 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter 
ciment 1:4, amb 3 graons per metre

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

1 Vial 1 (residual) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial 1 (pluvial) 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

3 Vial 2 (residual) 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

4 Vial 2 (pluvial) 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#

5 Transport fins a EDAR 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

6 Abocament al medi 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,500

11 FD00EMB2 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canal, d'amplada 49 cm, incloent els segúents treballs:
subministrament i col·locació de la canaleta, subministrament i col·locació de reixa, i connexió a l'escomesa
d'evacuació

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

1 Vial 1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial 2 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 36,000

12 F2315301 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%

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

1 Vial 1 (residual) 374,330 374,330 C#*D#*E#*F#

2 Vial 1 (pluvial) 320,140 320,140 C#*D#*E#*F#

3 Vial 2 (residual) 87,230 87,230 C#*D#*E#*F#

4 Vial 2 (pluvial) 361,000 361,000 C#*D#*E#*F#

5 Transport fins a EDAR 705,970 705,970 C#*D#*E#*F#

6 Abocament al medi 285,760 285,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.134,430

13 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins 10 cm per sobre del tub, d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, 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 Vial 1 (residual) 16,540 16,540 C#*D#*E#*F#

2 Vial 1 (escomeses residuals) 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#

3 Vial 1 (pluvial) 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#

4 Vial 1 (escomeses pluvials) 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#

5 Vial 2 (residual) 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#

6 Vial 2 (escomeses residuals) 3,520 3,520 C#*D#*E#*F#

7 Vial 2 (pluvial) 29,620 29,620 C#*D#*E#*F#

8 Vial 2 (escomeses pluvials) 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#

9 Transport fins a EDAR 68,090 68,090 C#*D#*E#*F#

10 Abocament al medi 52,830 52,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,220

14 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 Vial 1 (residual) 118,350 118,350 C#*D#*E#*F#

2 Vial 1 (escomeses residuals) 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#

3 Vial 1 (pluvial) 114,160 114,160 C#*D#*E#*F#

4 Vial 1 (escomeses pluvials) 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#

5 Vial 2 (residual) 29,580 29,580 C#*D#*E#*F#

6 Vial 2 (escomeses residuals) 6,560 6,560 C#*D#*E#*F#

7 Vial 2 (pluvial) 116,770 116,770 C#*D#*E#*F#

8 Vial 2 (escomeses pluvials) 6,010 6,010 C#*D#*E#*F#

9 Transport fins a EDAR 338,870 338,870 C#*D#*E#*F#

10 Abocament al medi 177,740 177,740 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 923,770

15 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Vial 1 (residual) 20,580 20,580 C#*D#*E#*F#

2 Vial 1 (escomeses residuals) 4,690 4,690 C#*D#*E#*F#

3 Vial 1 (pluvial) 19,590 19,590 C#*D#*E#*F#

4 Vial 1 (escomeses pluvials) 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#

5 Vial 1 (embornals) 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#

6 Vial 2 (residual) 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vial 2 (escomeses residuals) 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#

8 Vial 2 (pluvial) 38,310 38,310 C#*D#*E#*F#

9 Vial 2 (escomeses pluvials) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 Vial 2 (embornals) 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#

11 Transport fins a EDAR 84,720 84,720 C#*D#*E#*F#

12 Abocament al medi 85,147 85,147 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,897

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 05  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F222AP01 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua potable D=110 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10 cm per
sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 538,860

2 F222AP02 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua potable D=63 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10 cm per
sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 201,000

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 538,860

4 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

AMIDAMENT DIRECTE 201,000

5 FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, muntat a l'exterior
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Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 FN12A6D7 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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 superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 FN12A697 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 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 superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FN12D100 u Vàlvula de desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, canonada amb peça ´´T´´, tub de DN 50 de desguàs, 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 superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 FN12D050 u Vàlvula de desgüàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, 
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50 0 -7 (GGG50 ) i tapa de fosa nodular EN-GJS-50 0 -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 superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 06  XARXA ELÈCTRICA

1 F222EL4T m Execució completa de rasa de 50x130 cm per a col·locació de 4 tubs de PE D=160 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm2 de
resistència per a formar un dau de 50x40 cm recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 225,420

2 F222EL2T m Execució completa de rasa de 50x110 cm per a col·locació de 2 tubs de PE D=160 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm2 de
resistència per a formar un dau de 50x20 cm recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 580,220

3 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual
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Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

AMIDAMENTS Pàg.: 11

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

1 Escomeses elèctriques 15,970 15,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,970

4 FG22TP1K 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,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Canalització de 4 tubs 4,000 225,420 901,680 C#*D#*E#*F#

2 Canalització de 2 tubs 2,000 580,220 1.160,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.062,120

5 FG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Escomeses elèctriques 15,970 15,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,970

6 FDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 FG1NAC01 u Armari, caixa i aparellatge per a una escomesa de BT, per a 1 comptador monofàsic i per a 1 comptador trifàsic,
muntada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 FG1NAC02 u Armari, caixa i aparellatge per a dues escomeses de BT, per a 2 comptadors monofàsics i per a 1 comptador
trifàsic, muntada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FGJ14212 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i 
maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat 
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència 
màxima

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FGG11190 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 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de
sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FGH22424 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 24 kV, de
tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb
comandament motoritzat, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a
terra, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FGK224A1 m Subministrament i estesa de 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), col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 304,050

13 FG393240 m Subministrament i estesa de cable de BT amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ1 (AS), tetrapolar, de secció 3x240+1x150 mm2, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 728,510

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F222EP01 m Execució completa de rasa de 50x60 cm per a canalització d'enllumenat públic, incloent els següents treballs:
excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des del fons fins a 30 cm per
sobre del fons de la rasa), reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

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

1 Línia 1 273,800 273,800 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 246,100 246,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,900

2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Línia 1 273,800 273,800 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 246,100 246,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,900

3 FDK2EP01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 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 Línia 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 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
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

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

1 Línia 1 (rases) 273,800 273,800 C#*D#*E#*F#

2 Línia 1 (punts de llum) 19,000 3,000 57,000 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 (rases) 246,100 246,100 C#*D#*E#*F#

4 Línia 2 (punts de llum) 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,900

5 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 Línia 1 (punts de llum) 19,000 4,000 76,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 (punts de llum) 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

6 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 Línia 1 (rases) 273,800 273,800 C#*D#*E#*F#

2 Línia 1 (punts de llum) 19,000 1,500 28,500 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 (rases) 246,100 246,100 C#*D#*E#*F#

4 Línia 2 (punts de llum) 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,900

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

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

1 Línia 1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

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

1 Línia 1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 FHNNBU01 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs estancs, potència de 17 W, flux lluminós de 3474 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil major a 100000 h, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

suport

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

1 Línia 1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 08  XARXA DE COMUNICACIONS

1 F222CO4T m Execució completa de rasa de 40x100 cm per a col·locació de 4 tubs de PE D=125 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm2 de
resistència per a formar un dau de 40x40 cm recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 704,080

2 FG22TL1K 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,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Canalització de 4 tubs 4,000 704,080 2.816,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.816,320

3 FDK2CO0M u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x100 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

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

4 FDK2CO0H u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x110x100 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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 09  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BU01 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada mecànicament

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

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

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

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 10  SENYALITZACIÓ

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Vial 2 55,800 55,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,800

2 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Vial 2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment superficial, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

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

1 Vial 2 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,230

5 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional de elements terminals i fixada al paviment

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

1 Vial 2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 FBBZ112V m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

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

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

2 Vial 2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 FBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Vial 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FBB32420 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al senyal

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FBB32620 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x20 cm, fixada al senyal

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FBB1M001 u Placa amb mirall, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 01  FASE I
Titol 3 11  MESURES CORRECTORES

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

AMIDAMENT DIRECTE 2.239,320

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

1 Pl. de l'Ajuntament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

1 Pl. de l'Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F21B3001 m Desmuntatge i aplec de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Pl. de l'Ajuntament 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 F21Q1232 u Retirada de jardinera de pedra o formigó de fins a 1 m de llargària, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

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

1 Pl. de l'Ajuntament 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 F216F243 m Enderroc de tanca de fusta de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

6 F21QQB01 u Retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRA

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega sobre camió

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

1 Pl. de l'Ajuntament 624,030 624,030 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 1.387,000 1.387,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.011,030

2 F2194XG6 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 Pl. de l'Ajuntament 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,020

3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 Pl. de l'Ajuntament 115,980 115,980 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 54,440 54,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,420

4 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Pl. de l'Ajuntament 133,370 133,370 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 53,910 53,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,280

5 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 Pl. de l'Ajuntament 278,670 278,670 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 504,800 504,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 783,470

6 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

7 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Pl. de l'Ajuntament (paviment) 103,360 103,360 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal (paviment) 215,740 215,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,100

8 F2R3503A 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 més de 15 i fins a 20 km

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

1 Pl. de l'Ajuntament 278,670 278,670 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 504,400 504,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 783,070

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 03  FERMS I PAVIMENTS

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Pl. de l'Ajuntament 186,430 186,430 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 291,090 291,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,520

2 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 Pl. de l'Ajuntament 149,150 149,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,150

3 F96518D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

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

1 Pl. de l'Ajuntament 63,110 63,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,110

4 F9F16211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

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

1 Pl. de l'Ajuntament 745,730 745,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 745,730

5 F975V22A m Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,000

6 F9G137G3 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 261,980 261,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,980

7 F9H1BA52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 D de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 9,730 9,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,730

8 F9H1B352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D de temperatura baixa , 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 Pl. de Marià Vila d'Abadal 7,290 7,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,290

9 F9J13J12 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 54,330 54,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,330

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

Capítol 02  FASE II
Titol 3 04  XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE

1 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 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 Pl. de l'Ajuntament (escomesa pluvial) 0,560 0,560 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de l'Ajuntament (embornal) 0,180 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,740

2 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Pl. de l'Ajuntament (escomesa pluvial) 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,340

3 FD00EMB1 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canaleta, d'amplada 20 cm, incloent els segúents treballs:
subministrament i col·locació de la canaleta, subministrament i col·locació de reixa, i connexió a l'escomesa
d'evacuació

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

1 Pl. de l'Ajuntament 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins 10 cm per sobre del tub, d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, 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 Pl. de l'Ajuntament (escomesa pluvial) 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

5 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 Vial 2 (escomeses pluvials) 0,180 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

6 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Pl. de l'Ajuntament (escomesa pluvial) 0,370 0,370 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de l'Ajuntament (embornals) 0,180 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,550
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Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 05  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F222AP01 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua potable D=110 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10 cm per
sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 8,660

2 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 8,660

3 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FN12A6D7 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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 superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 06  XARXA ELÈCTRICA

1 F222EL2T m Execució completa de rasa de 50x110 cm per a col·locació de 2 tubs de PE D=160 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm2 de
resistència per a formar un dau de 50x20 cm recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 67,030

2 FG22TP1K 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,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Canalització de 2 tubs 2,000 67,030 134,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,060

3 FDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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4 FGK224A1 m Subministrament i estesa de 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), col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 118,430

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 07  XARXA DE COMUNICACIONS

1 F222CO4T m Execució completa de rasa de 40x100 cm per a col·locació de 4 tubs de PE D=125 mm, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm2 de
resistència per a formar un dau de 40x40 cm recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 8,760

2 FG22TL1K 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,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Canalització de 4 tubs 4,000 8,760 35,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,040

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ11BU01 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 11x3,5 cm, amb respatller, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Pl. de l'Ajuntament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FQ21BU01 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada mecànicament

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

1 Pl. de l'Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FB121AA1 m Transport i muntatge de barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada
12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

EUR
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1 Pl. de l'Ajuntament 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 FQB1BU01 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de 0,43 m d'alçària, col·locada superficialment amb fixacions
mecàniques

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

1 Pl. de l'Ajuntament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

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

1 Pl. de l'Ajuntament 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

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

1 Pl. de l'Ajuntament 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FRF11310 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 5 l i amb un
recorregut de la mànega no superior a 25 m

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

1 Pl. de l'Ajuntament 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 02  FASE II
Titol 3 09  SENYALITZACIÓ

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,750

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment superficial, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 13,370 13,370 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 13,370

3 FBBZ112V m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 Pl. de l'Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Pl. de Marià Vila d'Abadal 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Pl. de l'Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FBB32420 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al senyal

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

1 Pl. de Marià Vila d'Abadal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. 2 DE VIDRÀ. 722-PRO-CA-6740
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES

1 FPP00SIS u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FPP0CQUA u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FPP0GESR u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Pàg.: 1

F2111132P-1 m2 Demolició d'hivernacles fins a 30 m3 de volum aparent amb càrrega manual de runes sobre
camió

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F2168941P-2 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F216F243P-3 m Enderroc de tanca de fusta de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F2191306P-4 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F2194JF1P-5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13,11 €

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F2194XG5P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega sobre camió

3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2194XG6P-7 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F21B1201P-8 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F21B3001P-9 m Desmuntatge i aplec de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,48 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21Q1121P-10 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,72 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F21Q1232P-11 u Retirada de jardinera de pedra o formigó de fins a 1 m de llargària, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F21Q2501P-12 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F21QQB01P-13 u Retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21R11A5P-14 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

172,52 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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F22113L2P-15 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2212192P-16 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F221C472P-17 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

F2221242P-18 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F222242BP-19 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F222AP01P-20 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua potable D=110 mm,
incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i
col·locació de sorra (des de 10 cm per sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i
piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

35,60 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F222AP02P-21 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua potable D=63 mm,
incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i
col·locació de sorra (des de 10 cm per sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i
piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

34,50 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F222CO4TP-22 m Execució completa de rasa de 40x100 cm per a col·locació de 4 tubs de PE D=125 mm,
incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i
col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de 40x40 cm
recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al
95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

21,68 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F222EL2TP-23 m Execució completa de rasa de 50x110 cm per a col·locació de 2 tubs de PE D=160 mm,
incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i
col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de 50x20 cm
recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al
95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

21,70 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F222EL4TP-24 m Execució completa de rasa de 50x130 cm per a col·locació de 4 tubs de PE D=160 mm,
incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i
col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de 50x40 cm
recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al
95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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F222EP01P-25 m Execució completa de rasa de 50x60 cm per a canalització d'enllumenat públic, incloent els
següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de
sorra (des del fons fins a 30 cm per sobre del fons de la rasa), reblert i piconat al 95% del PM
amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

16,42 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F226170FP-26 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F226190FP-27 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F228A60FP-28 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

13,22 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F228AM00P-29 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins 10 cm per sobre del tub, d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

40,74 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2315301P-30 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 20%

11,57 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F2412033P-31 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 fins a 2 km

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2A15000P-32 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F2R3503AP-33 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 més de 15 i fins a 20
km

9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2R4503AP-34 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

11,83 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F2R5423AP-35 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

11,71 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F921201JP-36 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 29,88 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F927101JP-37 m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F931201JP-38 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,88 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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F9365G11P-39 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

77,10 €

(SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F96518D9P-40 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de
25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-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 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

F97548EAP-41 m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

F975V22AP-42 m Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

28,47 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F9E1321NP-43 m2 35,86 €Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 
formigó, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F9F16211P-44 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat

24,18 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F9G137G3P-45 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual

99,10 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F9H1B352P-46 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D de
temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

56,88 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9H1BA52P-47 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 D de temperatura
baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i
granulat calcari, estesa i compactada

56,35 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F9J12E42P-48 kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI) 0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F9J13J12P-49 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) 0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FB121AA1P-50 m Transport i muntatge de barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

5,68 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FBA15110P-51 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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FBA1G110P-52 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBA22411P-53 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FBA31110P-54 m2 Pintat sobre paviment superficial, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

9,47 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FBA6U130P-55 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

190,43 €

(CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FBB12111P-56 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

57,75 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FBB12251P-57 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

50,06 €

(CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FBB12351P-58 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,84 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBB1M001P-59 u Placa amb mirall, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

84,73 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FBB22201P-60 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 69,56 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FBB32420P-61 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al senyal 44,75 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FBB32620P-62 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x20 cm, fixada al senyal 58,16 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FBBZ112VP-63 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 38,88 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD00EMB1P-64 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canaleta, d'amplada 20 cm, incloent els
segúents treballs: subministrament i col·locació de la canaleta, subministrament i col·locació
de reixa, i connexió a l'escomesa d'evacuació

75,04 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FD00EMB2P-65 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canal, d'amplada 49 cm, incloent els
segúents treballs: subministrament i col·locació de la canaleta, subministrament i col·locació
de reixa, i connexió a l'escomesa d'evacuació

166,73 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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FD00PP01P-66 u Construcció completa de pou de registre pluvial D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la
part proporcional dels següents treballs: execució de solera de 20 cm de formigó de
HM-20/P/20/I, subministrament i col·locació de con de transició D=100-D=60x70 cm, i
subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

286,22 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FD00PR01P-67 u Construcció completa de pou de registre residual D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la
part proporcional dels següents treballs: execució de solera de 20 cm de formigó de
HM-30/P/20/I+Qa, subministrament i col·locació de con de transició D=100-D=60x70 cm, i
subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

291,79 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FD75F575P-68 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4 i
col·locat al fons de la rasa

68,39 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FD7F4375P-69 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FD7F5375P-70 m Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD7F6375P-71 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

10,87 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FD7F7375P-72 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FD7F9375P-73 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FDD1AB24P-74 m 438,44 €Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada 
per dins amb morter ciment 1:4, amb 3 graons per metre
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDK2CO0HP-75 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x110x100 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

546,43 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FDK2CO0MP-76 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x100 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

319,27 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FDK2EL01P-77 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 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

331,82 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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FDK2EP01P-78 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 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

271,52 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FFB19625P-79 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

22,22 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FFB1E625P-80 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

43,60 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FG1NAC01P-81 u Armari, caixa i aparellatge per a una escomesa de BT, per a 1 comptador monofàsic i per a 1
comptador trifàsic, muntada

345,08 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FG1NAC02P-82 u Armari, caixa i aparellatge per a dues escomeses de BT, per a 2 comptadors monofàsics i per
a 1 comptador trifàsic, muntada

649,43 €

(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FG22TB1KP-83 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG22TH1KP-84 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,00 €

(TRES EUROS)

FG22TL1KP-85 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, muntat com a canalització soterrada

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FG22TP1KP-86 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, muntat com a canalització soterrada

5,26 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FG319234P-87 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FG31B554P-88 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

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG380907P-89 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,07 €

(ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FG393240P-90 m Subministrament i estesa de cable de BT amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), tetrapolar, de secció 3x240+1x150 mm2, col·locat
en tub

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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FGD1222EP-91 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FGG11190P-92 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
24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 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

14.475,67 €

(CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS)

FGH22424P-93 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió
assignada de 24 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament
íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar
de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra,
col·locada

5.564,37 €

(CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FGJ14212P-94 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de 
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació 
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima

18.894,21 €

(DIVUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FGK224A1P-95 m Subministrament i estesa de 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), col·locat en tub

15,75 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FHGAU010P-96 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

2.935,44 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FHM11F22P-97 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

269,24 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FHNNBU01P-98 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs estancs, potència de 17 W, flux lluminós
de 3474 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil major a 100000 h, amb accessori per
fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport

1.388,19 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FJM35BE4P-99 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

533,07 €

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FM213318P-100 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

422,67 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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FN12A697P-101 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 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 superficialment

81,49 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FN12A6D7P-102 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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 superficialment

184,58 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FN12D050P-103 u Vàlvula de desgüàs amb vàlvula comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 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 superficialment

94,41 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FN12D100P-104 u Vàlvula de desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, canonada amb peça ´´T´´, tub de DN 50 de desguàs, 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 superficialment

197,50 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FQ11BU01P-105 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 11x3,5 cm, amb
respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat
amb fixacions mecàniques

1.129,52 €

(MIL  CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FQ21BU01P-106 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada mecànicament

97,20 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FQB1BU01P-107 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de 0,43 m d'alçària, col·locada superficialment
amb fixacions mecàniques

1.090,03 €

(MIL NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FR4H3433P-108 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FR6B1152P-109 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FRF11310P-110 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació
mínima de 5 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GR3P1C16P-111 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-1 F2111132 m2 Demolició d'hivernacles fins a 30 m3 de volum aparent amb càrrega manual de runes sobre

camió

0,61 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-2 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-3 F216F243 m Enderroc de tanca de fusta de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

2,08 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-4 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre

retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2

m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13,11 €

Altres conceptes 13,11000 €

P-6 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega sobre camió

3,88 €

Altres conceptes 3,88000 €

P-7 F2194XG6 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,50 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-8 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats

cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,60 €

Altres conceptes 6,60000 €

P-9 F21B3001 m Desmuntatge i aplec de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,48 €

Altres conceptes 17,48000 €

P-10 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de

formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,72 €

Altres conceptes 10,72000 €

P-11 F21Q1232 u Retirada de jardinera de pedra o formigó de fins a 1 m de llargària, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

3,41 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-12 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,53 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-13 F21QQB01 u Retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,54 €

Altres conceptes 7,54000 €

P-14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

172,52 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb

una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

36,55000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €
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Altres conceptes 129,22000 €

P-15 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,54 €

Altres conceptes 0,54000 €

P-16 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport

fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-17 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-18 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i

compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb

minirasadora manual

6,15 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-19 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,99 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-20 F222AP01 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua potable D=110 mm,

incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i

col·locació de sorra (des de 10 cm per sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i

piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els

productes de rebuig.

35,60 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,00397 €

Altres conceptes 26,59603 €

P-21 F222AP02 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua potable D=63 mm,

incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i

col·locació de sorra (des de 10 cm per sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i

piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els

productes de rebuig.

34,50 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 8,26819 €

Altres conceptes 26,23181 €

P-22 F222CO4T m Execució completa de rasa de 40x100 cm per a col·locació de 4 tubs de PE D=125 mm,

incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i

col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de 40x40 cm

recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al

95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de

rebuig.

21,68 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,38580 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

Altres conceptes 15,18200 €

P-23 F222EL2T m Execució completa de rasa de 50x110 cm per a col·locació de 2 tubs de PE D=160 mm,

incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i

col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de 50x20 cm

recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al

95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de

rebuig.

21,70 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,45714 €
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Altres conceptes 18,13066 €

P-24 F222EL4T m Execució completa de rasa de 50x130 cm per a col·locació de 4 tubs de PE D=160 mm,

incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i

col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de 50x40 cm

recobrint els tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al

95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de

rebuig.

28,99 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,90878 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

Altres conceptes 21,96902 €

P-25 F222EP01 m Execució completa de rasa de 50x60 cm per a canalització d'enllumenat públic, incloent els

següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, subministrament i col·locació de

sorra (des del fons fins a 30 cm per sobre del fons de la rasa), reblert i piconat al 95% del PM

amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

16,42 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,85205 €

Altres conceptes 11,56795 €

P-26 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,83 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-27 F226190F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,35 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-28 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

13,22 €

Altres conceptes 13,22000 €

P-29 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins 10 cm per sobre del tub, d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5

m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

40,74 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 33,78600 €

Altres conceptes 6,95400 €

P-30 F2315301 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una

protecció del 20%

11,57 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 0,04243 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83160 €

Altres conceptes 10,63847 €

P-31 F2412033 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 fins a 2 km

1,48 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-32 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 6,22 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-33 F2R3503A 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 més de 15 i fins a 20

km

9,84 €
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Altres conceptes 9,84000 €

P-34 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

11,83 €

Altres conceptes 11,83000 €

P-35 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps

d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

11,71 €

Altres conceptes 11,71000 €

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 29,88 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 8,08250 €

P-37 F927101J m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 15,60 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B03D5000 m3 Terra adequada 6,80800 €

Altres conceptes 8,72950 €

P-38 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,88 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

Altres conceptes 8,08250 €

P-39 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

77,10 €

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 16,85100 €

P-40 F96518D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de

25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T

(R-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 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

22,78 €

B96518D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm,

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),

segons UNE-EN 1340

3,15000 €

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 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,75441 €

Altres conceptes 15,81158 €

P-41 F97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,

col·locades amb morter, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de

resistència mínima a compressió

24,69 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,15055 €

B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 2,08000 €

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

0,20985 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 21,14505 €

P-42 F975V22A m Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter, col·locada sobre

base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

28,47 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,61510 €

B9F15200 u Rigola de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 8 cm de gruix, preu alt 8,05000 €

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

0,38640 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20660 €

Altres conceptes 14,20940 €

P-43 F9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 
formigó, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

35,86 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 28,51455 €

P-44 F9F16211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu

alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació

del paviment acabat

24,18 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 15,56520 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86342 €

Altres conceptes 7,75138 €

P-45 F9G137G3 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge

mecànic i acabat ratllat manual

99,10 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

75,81000 €

Altres conceptes 23,29000 €

P-46 F9H1B352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D de

temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de

trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

56,88 €

B9H1B352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D de temperatura baixa , amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

49,96000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-47 F9H1BA52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 D de temperatura

baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i

granulat calcari, estesa i compactada

56,35 €

B9H1BA52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 D de temperatura baixa , amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,46000 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-48 F9J12E42 kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI) 0,61 €

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%

0,43000 €
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Altres conceptes 0,18000 €

P-49 F9J13J12 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) 0,58 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,41000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-50 FB121AA1 m Transport i muntatge de barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150

cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac

d'acer, volandera i femella

5,68 €

BB121AA1 m Subministrament de la barana d'acer, desmuntada a l'inici de les obres 0,12000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €

Altres conceptes 3,76000 €

P-51 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,06436 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,26439 €

Altres conceptes 0,43125 €

P-52 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,94 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

Altres conceptes 0,43964 €

P-53 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,93 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,37200 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,62119 €

Altres conceptes 0,93681 €

P-54 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment superficial, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina d'accionament manual

9,47 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

Altres conceptes 4,48699 €

P-55 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm

d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

190,43 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3

cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al

paviment

155,01000 €

Altres conceptes 35,42000 €

P-56 FBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

57,75 €

BBM11101 u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora 40,85000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-57 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

50,06 €
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BBM12601 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 33,53000 €

Altres conceptes 16,53000 €

P-58 FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

64,84 €

BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 47,60000 €

Altres conceptes 17,24000 €

P-59 FBB1M001 u Placa amb mirall, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada

mecànicament

84,73 €

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb mirall 66,55000 €

Altres conceptes 18,18000 €

P-60 FBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 69,56 €

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora 51,39000 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-61 FBB32420 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al senyal 44,75 €

BBM1EB11 u Placa complementària, de 30x15 cm amb pintura no reflectora 31,22000 €

Altres conceptes 13,53000 €

P-62 FBB32620 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x20 cm, fixada al senyal 58,16 €

BBM1EH51 u Placa complementària, de 60x20 cm amb pintura no reflectora 44,00000 €

Altres conceptes 14,16000 €

P-63 FBBZ112V m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 38,88 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 31,72500 €

Altres conceptes 7,15500 €

P-64 FD00EMB1 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canaleta, d'amplada 20 cm, incloent els

segúents treballs: subministrament i col·locació de la canaleta, subministrament i col·locació

de reixa, i connexió a l'escomesa d'evacuació

75,04 €

BD5ZC001 u Reixa de fosa dúctil amb canaleta de poliproliè per a interceptor, de 750x200x180 mm, classe

C250 segons norma UNE-EN 124 i 7 dm2 de superfície d'absorció

53,76000 €

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

6,85800 €

Altres conceptes 14,42200 €

P-65 FD00EMB2 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canal, d'amplada 49 cm, incloent els

segúents treballs: subministrament i col·locació de la canaleta, subministrament i col·locació

de reixa, i connexió a l'escomesa d'evacuació

166,73 €

BD5ZR002 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma

UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció

74,66000 €

BD5ZC002 u Canal per a interceptor, de fosa dúctil de 980x550x350 mm, classe D400 segons norma

UNE-EN 124

50,30000 €

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

11,94816 €

Altres conceptes 29,82184 €

P-66 FD00PP01 u Construcció completa de pou de registre pluvial D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la

part proporcional dels següents treballs: execució de solera de 20 cm de formigó de

HM-20/P/20/I, subministrament i col·locació de con de transició D=100-D=60x70 cm, i

subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

286,22 €
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BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de

600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

80,04000 €

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 €

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

20,13464 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 10,38000 €

BDD1B090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada 81,16000 €

Altres conceptes 93,41722 €

P-67 FD00PR01 u Construcció completa de pou de registre residual D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la

part proporcional dels següents treballs: execució de solera de 20 cm de formigó de

HM-30/P/20/I+Qa, subministrament i col·locació de con de transició D=100-D=60x70 cm, i

subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

291,79 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

25,44376 €

BDD1B090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada 81,16000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 10,38000 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de

600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

80,04000 €

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 €

Altres conceptes 93,67810 €

P-68 FD75F575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4 i

col·locat al fons de la rasa

68,39 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 21,93450 €

Altres conceptes 46,45550 €

P-69 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

9,41 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,23000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-70 FD7F5375 m Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

9,98 €

BD7F5370 m Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,78000 €

Altres conceptes 1,20000 €

P-71 FD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

10,87 €

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

9,62000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-72 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

12,99 €



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

11,59000 €

Altres conceptes 1,40000 €

P-73 FD7F9375 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

19,30 €

BD7F9370 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

17,51000 €

Altres conceptes 1,79000 €

P-74 FDD1AB24 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada 
per dins amb morter ciment 1:4, amb 3 graons per metre

438,44 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,68379 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1

41,16000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 15,57000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00750 €

Altres conceptes 380,01871 €

P-75 FDK2CO0H u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x110x100 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

546,43 €

BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó

de serveis

228,46000 €

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

2,25509 €

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

7,39954 €

BDK21CO0H u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x110x100 cm, per a instal·lacions

de serveis

181,62000 €

Altres conceptes 126,69537 €

P-76 FDK2CO0M u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x100 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

319,27 €

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó

de serveis

198,66000 €

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

0,06995 €

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

4,31780 €

BDK2CO0M u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x100 cm, per a instal·lacions de

serveis

39,86000 €

Altres conceptes 76,36225 €

P-77 FDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 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

331,82 €

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó

de serveis

198,66000 €

BDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 cm, per a instal·lacions de

serveis

51,82000 €
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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

0,06995 €

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

4,31780 €

Altres conceptes 76,95225 €

P-78 FDK2EP01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 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

271,52 €

BDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó

de serveis

183,64000 €

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

0,06995 €

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

3,17123 €

BDK2EP01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de

serveis

20,35000 €

Altres conceptes 64,28882 €

P-79 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

22,22 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm

de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,30000 €

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

8,25600 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,61120 €

Altres conceptes 11,05280 €

P-80 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

43,60 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

18,62700 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,46640 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm

de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,89000 €

Altres conceptes 16,61660 €

P-81 FG1NAC01 u Armari, caixa i aparellatge per a una escomesa de BT, per a 1 comptador monofàsic i per a 1

comptador trifàsic, muntada

345,08 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 21,83000 €

BG1N3110 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 1

comptador trifàsic

295,01000 €

Altres conceptes 28,24000 €

P-82 FG1NAC02 u Armari, caixa i aparellatge per a dues escomeses de BT, per a 2 comptadors monofàsics i per

a 1 comptador trifàsic, muntada

649,43 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 21,83000 €

BG1N3210 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i per a 1

comptador trifàsic

583,05000 €
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Altres conceptes 44,55000 €

P-83 FG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,94 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J,

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,81600 €

Altres conceptes 1,12400 €

P-84 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,00 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,63200 €

Altres conceptes 1,36800 €

P-85 FG22TL1K 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, muntat com a canalització soterrada

4,13 €

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

2,70300 €

Altres conceptes 1,42700 €

P-86 FG22TP1K 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, muntat com a canalització soterrada

5,26 €

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

3,55980 €

Altres conceptes 1,70020 €

P-87 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,

bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,76 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,

bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,99960 €

Altres conceptes 0,76040 €

P-88 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

5,94 €

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

3,84540 €

Altres conceptes 2,09460 €

P-89 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,07 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 9,60420 €

P-90 FG393240 m Subministrament i estesa de cable de BT amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RZ1 (AS), tetrapolar, de secció 3x240+1x150 mm2, col·locat

en tub

19,42 €

BG393240 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,

tetrapolar, de secció 3 x 240 / 150 mm2

11,68920 €
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Altres conceptes 7,73080 €

P-91 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

27,11 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6

mm de diàmetre, de 300 µm

11,20000 €

Altres conceptes 11,87000 €

P-92 FGG11190 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

24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V

entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,

+ 5%, + 7,5%, + 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

14.475,67 €

BGG11190 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

24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V

entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,

+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació

interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador 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

13.505,00000 €

Altres conceptes 970,67000 €

P-93 FGH22424 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió

assignada de 24 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament

íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar

de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat,

captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra,

col·locada

5.564,37 €

BGH22424 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió

assignada de 24 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament

íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar

de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat,

captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra

5.254,00000 €

Altres conceptes 310,37000 €

P-94 FGJ14212 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de 
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació 
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima

18.894,21 €

BGJ14212 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de 
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació 
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima

17.100,00000 €

Altres conceptes 1.794,21000 €

P-95 FGK224A1 m Subministrament i estesa de 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), col·locat en tub

15,75 €

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)

8,19060 €
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Altres conceptes 7,55940 €

P-96 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

2.935,44 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat

públic

94,16000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació

per rellotge astronòmic

2.484,27000 €

Altres conceptes 357,01000 €

P-97 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

269,24 €

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

13,53506 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

171,80000 €

Altres conceptes 44,05494 €

P-98 FHNNBU01 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs estancs, potència de 17 W, flux lluminós

de 3474 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil major a 100000 h, amb accessori per

fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport

1.388,19 €

BHNN5FA6 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs estancs, potència de 17 W, flux lluminós

de 3474 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil major a 100000 h, amb accessori per

fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport

1.306,20000 €

Altres conceptes 81,99000 €

P-99 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu

alt i muntada en pericó de canalització soterrada

533,07 €

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó

de serveis

198,66000 €

BDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 cm, per a instal·lacions de

serveis

51,82000 €

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

0,06995 €

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

4,31780 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de

prova, de fosa, preu alt

167,13000 €

Altres conceptes 111,07225 €

P-100 FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de

diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

422,67 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €

BM213310 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de

diàmetre de connexió a la canonada

264,42000 €

Altres conceptes 156,42000 €

P-101 FN12A697 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 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 superficialment

81,49 €
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BN12A690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 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

61,25000 €

Altres conceptes 20,24000 €

P-102 FN12A6D7 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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 superficialment

184,58 €

BN12A6D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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

137,63000 €

Altres conceptes 46,95000 €

P-103 FN12D050 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 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 superficialment

94,41 €

BN12A690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 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

61,25000 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,22000 €

Altres conceptes 29,94000 €

P-104 FN12D100 u Vàlvula de desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, canonada amb peça ´´T´´, tub de DN 50 de desguàs, 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 superficialment

197,50 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,22000 €

BN12A6D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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

137,63000 €

Altres conceptes 56,65000 €

P-105 FQ11BU01 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 11x3,5 cm, amb

respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat

amb fixacions mecàniques

1.129,52 €

BQ115HA1 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 11x3,5 cm, amb

respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1.052,50000 €

Altres conceptes 77,02000 €

P-106 FQ21BU01 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base

perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada mecànicament

97,20 €

BQ211110 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base

perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

59,35000 €
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Altres conceptes 37,85000 €

P-107 FQB1BU01 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de 0,43 m d'alçària, col·locada superficialment

amb fixacions mecàniques

1.090,03 €

BQB11C31 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de 0,43 m d'alçària 1.020,90000 €

Altres conceptes 69,13000 €

P-108 FR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,51 €

BR4H3433 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,44000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-109 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,

en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,00625 €

Altres conceptes 0,50375 €

P-110 FRF11310 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació

mínima de 5 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

0,39 €

B0111000 m3 Aigua 0,00625 €

Altres conceptes 0,38375 €

P-111 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,10 €

Altres conceptes 3,10000 €

Maig de 2015

Per l´autor del projecte,

Lleó Batlles Corominas

Enginyer de camins, canals i ports
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Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 01 Treballs previs

1 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i

transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20

km) (P - 14)

172,52 39,000 6.728,28

2 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió (P - 8)

6,60 33,150 218,79

3 F21QQB01 u Retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual

i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,54 1,000 7,54

4 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de

gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de

runes sobre camió (P - 2)

2,52 192,150 484,22

5 F2111132 m2 Demolició d'hivernacles fins a 30 m3 de volum aparent amb càrrega

manual de runes sobre camió (P - 1)

0,61 135,120 82,42

6 FI00PAST u Abonament íntegre en concepte de reposició del servei telefònic,

incloent: desmuntatge i enretirada de xarxa aèria de telefonia existent,

i muntatge de la desviació de la línia. També inclou picat de la

fonamentació, extracció de pals, desmuntatge del cablejat, càrrega i

transport a abocador de tots els productes de rebuig, instal·lació de

nous pals i fixacions i estesa de cable proporcionat per la corresponent

companyia (P - 0)

1.382,23 1,000 1.382,23

TOTAL Titol 3 01.01.01 8.903,48

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 02 Moviments de terres

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, i

càrrega sobre camió (P - 6)

3,88 320,330 1.242,88

2 F2194XG6 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la

zona a demolir (P - 7)

5,50 28,580 157,19

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor (P - 4)

4,13 30,170 124,60

4 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i

càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

0,54 8.957,280 4.836,93

5 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala

excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la

seva conservació (P - 16)

6,31 2.239,320 14.130,11

6 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 17)

3,89 4.918,450 19.132,77

7 F226190F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50

cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 27)

5,35 7.295,250 39.029,59

8 F2412033 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

fins a 2 km (P - 31)

1,48 688,560 1.019,07

EUR
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9 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 32) 6,22 2.376,800 14.783,70

10 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un

recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 35)

11,71 85,810 1.004,84

TOTAL Titol 3 01.01.02 95.461,68

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 03 Ferms i paviments

1 F927101J m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al

98 % del PM (P - 37)

15,60 201,120 3.137,47

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %

del PM (P - 36)

29,88 998,570 29.837,27

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

PM (P - 38)

29,88 592,200 17.694,94

4 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 - 39)

77,10 57,460 4.430,17

5 F975V22A m Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb

morter, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2

de resistència mínima a compressió (P - 42)

28,47 679,650 19.349,64

6 F9G137G3 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb

transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat

manual (P - 45)

99,10 212,010 21.010,19

7 F9H1BA52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B

60/70 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i

compactada (P - 47)

56,35 426,380 24.026,51

8 F9H1B352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B

60/70 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i

compactada (P - 46)

56,88 426,380 24.252,49

9 F9J13J12 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4

ADH(ECR-1) (P - 49)

0,58 592,200 343,48

10 F9J12E42 kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5

IMP(ECI) (P - 48)

0,61 1.480,510 903,11

11 F96518D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 40)

22,78 674,570 15.366,70

12 F97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm

de gruix mitjà, col·locades amb morter, col·locada sobre base de

formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió (P - 41)

24,69 658,640 16.261,82

13 F9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 
alt, sobre suport de formigó, col·locat a truc de maceta amb morter 

mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 43)

35,86 574,640 20.606,59

TOTAL Titol 3 01.01.03 197.220,38

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

EUR
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Titol 3 04 Xarxa de sanejament i drenatge

1 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte

(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades

a la vora (P - 19)

5,99 1.209,370 7.244,13

2 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 69)

9,41 1.040,890 9.794,77

3 FD7F5375 m Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 70)

9,98 35,890 358,18

4 FD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 71)

10,87 45,430 493,82

5 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 72)

12,99 141,890 1.843,15

6 FD7F9375 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 73)

19,30 31,810 613,93

7 FD75F575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb

morter de ciment 1:4  i col·locat al fons de la rasa (P - 68)

68,39 82,550 5.645,59

8 FD00PR01 u Construcció completa de pou de registre residual D=100 cm i 90 cm de

profunditat, incloent la part proporcional dels següents treballs:

execució de solera de 20 cm de formigó de HM-30/P/20/I+Qa,

subministrament i col·locació de con de transició D=100-D=60x70 cm, i

subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

(P - 67)

291,79 18,000 5.252,22

9 FD00PP01 u Construcció completa de pou de registre pluvial D=100 cm i 90 cm de

profunditat, incloent la part proporcional dels següents treballs:

execució de solera de 20 cm de formigó de HM-20/P/20/I,

subministrament i col·locació de con de transició D=100-D=60x70 cm, i

subministrament i col·locació de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

(P - 66)

286,22 17,000 4.865,74

10 FDD1AB24 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 24 cm de maó calat, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, 3 graons (P - 74)

438,44 58,500 25.648,74

11 FD00EMB2 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canal, d'amplada 49

cm, incloent els segúents treballs: subministrament i col·locació de la

canaleta, subministrament i col·locació de reixa, i connexió a

l'escomesa d'evacuació (P - 65)

166,73 36,000 6.002,28

12 F2315301 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb

fusta, per a una protecció del 20% (P - 30)

11,57 2.134,430 24.695,36

13 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins 10 cm per sobre del tub, d'amplària

més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de

25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 29)

40,74 205,220 8.360,66

14 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 -

28)

13,22 923,770 12.212,24

15 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut

de més de 15 i fins a 20 km (P - 34)

11,83 280,897 3.323,01

TOTAL Titol 3 01.01.04 116.353,82

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 05 Xarxa d'aigua potable

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 F222AP01 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua

potable D=110 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10

cm per sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat

al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador

de tots els productes de rebuig. (P - 20)

35,60 538,860 19.183,42

2 F222AP02 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua

potable D=63 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10

cm per sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat

al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador

de tots els productes de rebuig. (P - 21)

34,50 201,000 6.934,50

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN

12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de

plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

43,60 538,860 23.494,30

4 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,

de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,

amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al

fons de la rasa (P - 79)

22,22 201,000 4.466,22

5 FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de

diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a

l'exterior (P - 100)

422,67 3,000 1.268,01

6 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió

de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització

soterrada (P - 99)

533,07 5,000 2.665,35

7 FN12A6D7 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,

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

superficialment (P - 102)

184,58 4,000 738,32

8 FN12A697 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,

de 50 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

superficialment (P - 101)

81,49 4,000 325,96

9 FN12D100 u Vàlvula de desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de

cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, canonada

amb peça ´´T´´, tub de DN 50 de desguàs, 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

superficialment (P - 104)

197,50 2,000 395,00

10 FN12D050 u Vàlvula de desgüàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, 
de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50 0 -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 superficialment (P - 103)

94,41 1,000 94,41

TOTAL Titol 3 01.01.05 59.565,49

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

PRESSUPOST Pàg.: 5

Capítol 01 FASE I

Titol 3 06 Xarxa elèctrica

1 F222EL4T m Execució completa de rasa de 50x130 cm per a col·locació de 4 tubs

de PE D=160 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15

N/mm2 de resistència per a formar un dau de 50x40 cm recobrint els

tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i

piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a

l'abocador de tots els productes de rebuig. (P - 24)

28,99 225,420 6.534,93

2 F222EL2T m Execució completa de rasa de 50x110 cm per a col·locació de 2 tubs

de PE D=160 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15

N/mm2 de resistència per a formar un dau de 50x20 cm recobrint els

tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i

piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a

l'abocador de tots els productes de rebuig. (P - 23)

21,70 580,220 12.590,77

3 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40

cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la

pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 18)

6,15 15,970 98,22

4 FG22TP1K 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, muntat com a canalització soterrada (P - 86)

5,26 2.062,120 10.846,75

5 FG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a

compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 83)

1,94 15,970 30,98

6 FDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 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 - 77)

331,82 30,000 9.954,60

7 FG1NAC01 u Armari, caixa i aparellatge per a una escomesa de BT, per a 1

comptador monofàsic i per a 1 comptador trifàsic, muntada (P - 81)

345,08 5,000 1.725,40

8 FG1NAC02 u Armari, caixa i aparellatge per a dues escomeses de BT, per a 2

comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada (P - 82)

649,43 4,000 2.597,72

9 FGJ14212 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre 
de transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 
24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat 
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 
transformador de 1000 kVA de potència màxima (P - 94)

18.894,21 1,000 18.894,21

10 FGG11190 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 24 kV, tensió primari

20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V

entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11,

regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 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 - 92)

14.475,67 1,000 14.475,67

11 FGH22424 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de

transformació, amb tensió assignada de 24 kV, de tipus modular,

envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6,

intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu

tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb

comandament motoritzat, captadors capacitius per a la detecció de

tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada (P - 93)

5.564,37 1,000 5.564,37

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

PRESSUPOST Pàg.: 6

12 FGK224A1 m Subministrament i estesa de 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), col·locat en tub (P - 95)

15,75 304,050 4.788,79

13 FG393240 m Subministrament i estesa de cable de BT amb conductor d'alumini de

0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), tetrapolar,

de secció 3x240+1x150 mm2, col·locat en tub (P - 90)

19,42 728,510 14.147,66

TOTAL Titol 3 01.01.06 102.250,07

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 07 Xarxa d'enllumenat públic

1 F222EP01 m Execució completa de rasa de 50x60 cm per a canalització

d'enllumenat públic, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des del

fons fins a 30 cm per sobre del fons de la rasa), reblert i piconat al

95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador

de tots els productes de rebuig. (P - 25)

16,42 519,900 8.536,76

2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 84)

3,00 519,900 1.559,70

3 FDK2EP01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 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 - 78)

271,52 16,000 4.344,32

4 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 - 88)

5,94 615,900 3.658,45

5 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del

cable de PVC, col·locat en tub (P - 87)

1,76 128,000 225,28

6 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla

de connexió a terra (P - 89)

11,07 567,900 6.286,65

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm

de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a

terra (P - 91)

27,11 32,000 867,52

8 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 - 96)

2.935,44 1,000 2.935,44

9 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons

norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 97)

269,24 32,000 8.615,68

10 FHNNBU01 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs estancs, potència

de 17 W, flux lluminós de 3474 lumen, temperatura de color 4000 K,

vida útil major a 100000 h, amb accessori per fixar vertical i acoblat a

l'extrem del suport

(P - 98)

1.388,19 32,000 44.422,08

TOTAL Titol 3 01.01.07 81.451,88

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 08 Xarxa de comunicacions

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

PRESSUPOST Pàg.: 7

1 F222CO4T m Execució completa de rasa de 40x100 cm per a col·locació de 4 tubs

de PE D=125 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15

N/mm2 de resistència per a formar un dau de 40x40 cm recobrint els

tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i

piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a

l'abocador de tots els productes de rebuig. (P - 22)

21,68 704,080 15.264,45

2 FG22TL1K 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, muntat com a canalització soterrada (P - 85)

4,13 2.816,320 11.631,40

3 FDK2CO0M u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x100 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 - 76)

319,27 17,000 5.427,59

4 FDK2CO0H u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x110x100

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 - 75)

546,43 6,000 3.278,58

TOTAL Titol 3 01.01.08 35.602,02

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 09 Mobiliari urbà

1 FQ21BU01 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm

de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada

mecànicament (P - 106)

97,20 2,000 194,40

TOTAL Titol 3 01.01.09 194,40

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 10 Senyalització

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -

52)

0,94 55,800 52,45

2 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 51)

0,76 36,000 27,36

3 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament

manual (P - 53)

2,93 3,000 8,79

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment superficial, amb pintura reflectora i microesferes

de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 54)

9,47 1,230 11,65

5 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3

cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements

terminals i fixada al paviment (P - 55)

190,43 27,000 5.141,61

6 FBBZ112V m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat

a terra formigonat (P - 63)

38,88 14,000 544,32

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

PRESSUPOST Pàg.: 8

7 FBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)

57,75 4,000 231,00

8 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 57)

50,06 5,000 250,30

9 FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 58)

64,84 2,000 129,68

10 FBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament (P - 60)

69,56 1,000 69,56

11 FBB32420 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al

senyal (P - 61)

44,75 2,000 89,50

12 FBB32620 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x20 cm, fixada al

senyal (P - 62)

58,16 2,000 116,32

13 FBB1M001 u Placa amb mirall, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament (P - 59)

84,73 1,000 84,73

TOTAL Titol 3 01.01.10 6.757,27

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 01 FASE I

Titol 3 11 Mesures correctores

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 111)

3,10 2.239,320 6.941,89

TOTAL Titol 3 01.01.11 6.941,89

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 01 Treballs previs

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,

enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 10)

10,72 4,000 42,88

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i

càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o

contenidor (P - 12)

4,53 2,000 9,06

3 F21B3001 m Desmuntatge i aplec de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió (P - 9)

17,48 63,000 1.101,24

4 F21Q1232 u Retirada de jardinera de pedra o formigó de fins a 1 m de llargària, i

càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o

contenidor (P - 11)

3,41 7,000 23,87

5 F216F243 m Enderroc de tanca de fusta de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

2,08 7,000 14,56

6 F21QQB01 u Retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual

i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,54 1,000 7,54

TOTAL Titol 3 01.02.01 1.199,15

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 02 Moviments de terra

EUR



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

PRESSUPOST Pàg.: 9

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, i

càrrega sobre camió (P - 6)

3,88 2.011,030 7.802,80

2 F2194XG6 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la

zona a demolir (P - 7)

5,50 8,020 44,11

3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15

cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre

camió (P - 5)

13,11 170,420 2.234,21

4 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor (P - 4)

4,13 187,280 773,47

5 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 17)

3,89 783,470 3.047,70

6 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una

compactació del 95 % del PM (P - 26)

5,83 0,400 2,33

7 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un

recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 35)

11,71 319,100 3.736,66

8 F2R3503A 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 més de 15 i fins a 20 km (P - 33)

9,84 783,070 7.705,41

TOTAL Titol 3 01.02.02 25.346,69

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 03 Ferms i paviments

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %

del PM (P - 36)

29,88 477,520 14.268,30

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

PM (P - 38)

29,88 149,150 4.456,60

3 F96518D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 40)

22,78 63,110 1.437,65

4 F9F16211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i

10 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb

rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P

- 44)

24,18 745,730 18.031,75

5 F975V22A m Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb

morter, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2

de resistència mínima a compressió (P - 42)

28,47 595,000 16.939,65

6 F9G137G3 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb

transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat

manual (P - 45)

99,10 261,980 25.962,22

7 F9H1BA52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B

60/70 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i

compactada (P - 47)

56,35 9,730 548,29

EUR
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8 F9H1B352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B

60/70 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i

compactada (P - 46)

56,88 7,290 414,66

9 F9J13J12 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4

ADH(ECR-1) (P - 49)

0,58 54,330 31,51

TOTAL Titol 3 01.02.03 82.090,63

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 04 Xarxa de sanejament i drenatge

1 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte

(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades

a la vora (P - 19)

5,99 0,740 4,43

2 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 69)

9,41 2,340 22,02

3 FD00EMB1 u Execució completa d'embornal compost per reixa i canaleta, d'amplada

20 cm, incloent els segúents treballs: subministrament i col·locació de

la canaleta, subministrament i col·locació de reixa, i connexió a

l'escomesa d'evacuació (P - 64)

75,04 4,000 300,16

4 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins 10 cm per sobre del tub, d'amplària

més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de

25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 29)

40,74 0,300 12,22

5 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 -

28)

13,22 0,180 2,38

6 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut

de més de 15 i fins a 20 km (P - 34)

11,83 0,550 6,51

TOTAL Titol 3 01.02.04 347,72

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 05 Xarxa d'aigua potable

1 F222AP01 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d'aigua

potable D=110 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10

cm per sota fins a 25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat

al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador

de tots els productes de rebuig. (P - 20)

35,60 8,660 308,30

2 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN

12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de

plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

43,60 8,660 377,58

3 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió

de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització

soterrada (P - 99)

533,07 1,000 533,07

4 FN12A6D7 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,

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

184,58 1,000 184,58

EUR
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fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada

superficialment (P - 102)

TOTAL Titol 3 01.02.05 1.403,53

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 06 Xarxa elèctrica

1 F222EL2T m Execució completa de rasa de 50x110 cm per a col·locació de 2 tubs

de PE D=160 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15

N/mm2 de resistència per a formar un dau de 50x20 cm recobrint els

tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i

piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a

l'abocador de tots els productes de rebuig. (P - 23)

21,70 67,030 1.454,55

2 FG22TP1K 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, muntat com a canalització soterrada (P - 86)

5,26 134,060 705,16

3 FDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 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 - 77)

331,82 2,000 663,64

4 FGK224A1 m Subministrament i estesa de 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), col·locat en tub (P - 95)

15,75 118,430 1.865,27

TOTAL Titol 3 01.02.06 4.688,62

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 07 Xarxa de comunicacions

1 F222CO4T m Execució completa de rasa de 40x100 cm per a col·locació de 4 tubs

de PE D=125 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa

en terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15

N/mm2 de resistència per a formar un dau de 40x40 cm recobrint els

tubs, subministrament i col·locació de cinta de senyalització, reblert i

piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a

l'abocador de tots els productes de rebuig. (P - 22)

21,68 8,760 189,92

2 FG22TL1K 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, muntat com a canalització soterrada (P - 85)

4,13 35,040 144,72

TOTAL Titol 3 01.02.07 334,64

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 08 Mobiliari urbà

EUR
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1 FQ11BU01 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de

11x3,5 cm, amb respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i

suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

(P - 105)

1.129,52 3,000 3.388,56

2 FQ21BU01 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm

de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada

mecànicament (P - 106)

97,20 2,000 194,40

3 FB121AA1 m Transport i muntatge de barana d'acer, amb passamà, travesser

inferior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm

d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella (P - 50)

5,68 63,000 357,84

4 FQB1BU01 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de 0,43 m d'alçària,

col·locada superficialment amb fixacions mecàniques (P - 107)

1.090,03 2,000 2.180,06

5 FR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en

contenidor d'1,5 l (P - 108)

1,51 10,000 15,10

6 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny

prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

(P - 109)

0,51 10,000 5,10

7 FRF11310 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a boca de reg,

amb una aportació mínima de 5 l i amb un recorregut de la mànega no

superior a 25 m (P - 110)

0,39 10,000 3,90

TOTAL Titol 3 01.02.08 6.144,96

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 02 FASE II

Titol 3 09 Senyalització

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament

manual (P - 53)

2,93 2,750 8,06

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment superficial, amb pintura reflectora i microesferes

de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 54)

9,47 13,370 126,61

3 FBBZ112V m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat

a terra formigonat (P - 63)

38,88 8,000 311,04

4 FBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)

57,75 1,000 57,75

5 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 57)

50,06 6,000 300,36

6 FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 58)

64,84 1,000 64,84

7 FBB32420 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al

senyal (P - 61)

44,75 2,000 89,50

TOTAL Titol 3 01.02.09 958,16

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740

Capítol 03 Partides alçades

1 FPP00SIS u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut a

l'obra (P - 0)

26.572,85 1,000 26.572,85

EUR
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2 FPP0CQUA u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat

(P - 0)

8.332,16 1,000 8.332,16

3 FPP0GESR u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus

(P - 0)

8.332,16 1,000 8.332,16

TOTAL Capítol 01.03 43.237,17

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Treballs previs 8.903,48

Titol 3 01.01.02  Moviments de terres 95.461,68

Titol 3 01.01.03  Ferms i paviments 197.220,38

Titol 3 01.01.04  Xarxa de sanejament i drenatge 116.353,82

Titol 3 01.01.05   Xarxa d'aigua potable 59.565,49

Titol 3 01.01.06  Xarxa elèctrica 102.250,07

Titol 3 01.01.07  Xarxa d'enllumenat públic 81.451,88

Titol 3 01.01.08  Xarxa de comunicacions 35.602,02

Titol 3 01.01.09  Mobiliari urbà 194,40

Titol 3 01.01.10   Senyalització 6.757,27

Titol 3 01.01.11  Mesures correctores 6.941,89

Capítol 01.01  FASE I 710.702,38

Titol 3 01.02.01  Treballs previs 1.199,15

Titol 3 01.02.02  Moviments de terra 25.346,69

Titol 3 01.02.03  Ferms i paviments 82.090,63

Titol 3 01.02.04  Xarxa de sanejament i drenatge 347,72

Titol 3 01.02.05  Xarxa d'aigua potable 1.403,53

Titol 3 01.02.06  Xarxa elèctrica 4.688,62

Titol 3 01.02.07  Xarxa de comunicacions 334,64

Titol 3 01.02.08  Mobiliari urbà 6.144,96

Titol 3 01.02.09  Senyalització 958,16

Capítol 01.02  FASE II 122.514,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

833.216,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  FASE I 710.702,38

Capítol 01.02  FASE II 122.514,10

Capítol 01.03  Partides alçades 43.237,17

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740 876.453,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

876.453,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Projecte d'urbanització de la U.A. 2 de Vidrà. 722-PRO-CA-6740 876.453,65

876.453,65

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 876.453,65

13 % Despeses generals SOBRE 876.453,65.................................................................... 113.938,97

6 % Benefici industrial SOBRE 876.453,65........................................................................ 52.587,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.042.979,84

21 % IVA SOBRE 1.042.979,84.......................................................................................... 219.025,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.262.005,61

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió dos-cents seixanta-dos mil cinc euros amb seixanta-un cèntims

Maig de 2015
Per l´autor del projecte,

Lleó Batlles Corominas
Enginyer de camins, canals i ports
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