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PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 08052-BARCELONETA__
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 01  DESMUNTATGES

1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, la càrrega manual
de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador
autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon d'abocador / manteniment.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la càrrega manual de la runa generada sobre
camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat
per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon d'abocador / manteniment.

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

1 T ml
2 Telefonica 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 PRESSUPOST 08052-BARCELONETA__
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 02  OBRA CIVIL

1 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 _PERICÓ T ut volum
2 Tipus DM 14,000 1,350 18,900 C#*D#*E#*F#
3 Tipus M 18,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#
4 40x40x60 5,000 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada fondaria
2 2x125 1,000 243,000 0,400 0,700 68,040 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 0,700 64,400 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 0,400 42,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,840

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
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PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada
2 2x125 1,000 243,000 0,400 97,200 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 92,000 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,200

4 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada fondaria
2 2x125 1,000 243,000 0,400 0,200 19,440 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 0,200 18,400 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 0,100 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,440

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada fondaria
2 2x125 1,000 243,000 0,400 0,200 19,440 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 0,200 18,400 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 0,100 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,440

6 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 T volum esponjament
2 Excavació pou 23,000 1,200 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa 179,840 1,200 215,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,408

7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper

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

1 T volum esponjament
2 Excavació pou 23,000 1,200 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa 174,840 1,200 209,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,408

8 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

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

1 T volum esponjament
2 Excavació pou 23,000 1,200 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa 174,840 1,200 209,808 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 237,408

9 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 T ut llarg
2 2x125 1,000 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

10 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de
resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

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

1 T llarg
2 1x110 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

11 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa, de D 63 mm, corrugat exterior i llis interior
amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

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

1 T llarg
2 2x63 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

12 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

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

1 _PERICÓ T ut
2 Tipus H 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

13 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

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

1 T ut
2 Tipus M 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

14 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

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

1 T ut
2 40x40x60 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament.

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

1 T ut llarg
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la xarxa de telefonia. Inclou subministre i
col·locació amb grapes de doble pota, petit material necessari, tub de pvc blindat de 32mm de diàmetre
exterior, de clor gris, totalment instal·lat.

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

1 T ut llarg
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

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

1 T ut llarg
2 26,000 2,500 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i connexionat amb arqueta a peu d'armari.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs necessaris per l'encastament de
l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el seu estat original.

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

1 T ut llarg ample fondària
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó,
la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de
l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància,
inclós el cànon d'abocador / manteniment.

74,46 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la càrrega manual de la
runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a
abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon
d'abocador / manteniment.

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

16,50 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper 0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-10 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de plàstic, rebliment amb
formigó de resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-12 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,86 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa, de D 63 mm, corrugat
exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2,
separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic
a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

441,78 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix

115,79 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

49,54 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la xarxa de telefonia. Inclou
subministre i col·locació amb grapes de doble pota, petit material necessari, tub de pvc
blindat de 32mm de diàmetre exterior, de clor gris, totalment instal·lat.

29,08 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i connexionat amb arqueta a
peu d'armari. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs
necessaris per l'encastament de l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el seu
estat original.

474,23 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-19 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

126,41 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

Setembre 2016,

Joan Carles Adell i Torrelles, Enginyer CCP

EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L.
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PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó,
la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de
l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància,
inclós el cànon d'abocador / manteniment.

74,46 €

Sense descomposició 74,46000 €

P-2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la càrrega manual de la
runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a
abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon
d'abocador / manteniment.

10,74 €

Sense descomposició 10,74000 €

P-3 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

6,83 €

Altres conceptes 6,83000 €

P-4 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

10,42 €

Altres conceptes 10,42000 €

P-5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 1,92 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

16,50 €

Altres conceptes 16,50000 €

P-7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper 0,85 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-8 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 8,87 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-10 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,67 €

B2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de plàstic, rebliment amb
formigó de resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

13,31 €

BFA1E540 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a enc 10,12200 €

B0604120 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA 2,73504 €

Altres conceptes 0,45296 €

P-12 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,86 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,52572 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,64100 €

PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

Altres conceptes 3,69328 €

P-13 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa, de D 63 mm, corrugat
exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2,
separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic
a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

7,38 €

B0604120 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA 0,55944 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 2,20000 €

Altres conceptes 4,62056 €

P-14 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

441,78 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 8,83680 €

BDK2U031 u Pericó de registre amb tapes, tipus DM, prefabricada de formigó armat per a instal.laci 407,10000 €

Altres conceptes 25,84320 €

P-15 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix

115,79 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,94560 €

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada de formigó armat per a instal.laci 91,14000 €

Altres conceptes 21,70440 €

P-16 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

49,54 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,84040 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, 15,43000 €

Altres conceptes 31,26960 €

P-17 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la xarxa de telefonia. Inclou
subministre i col·locació amb grapes de doble pota, petit material necessari, tub de pvc
blindat de 32mm de diàmetre exterior, de clor gris, totalment instal·lat.

29,08 €

BG21R910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 1,62500 €

Altres conceptes 27,45500 €

P-18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i connexionat amb arqueta a
peu d'armari. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs
necessaris per l'encastament de l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el seu
estat original.

474,23 €

BG1Z0030 u  Bassament armari en formigó. Segons normes de la companyia subministradora 33,78000 €

Altres conceptes 440,45000 €

P-19 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

6,63 €

BG23EA10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 4,40640 €

BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,23000 €

Altres conceptes 1,99360 €

P-20 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

126,41 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 3

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el man 126,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

Setembre 2016,

Joan Carles Adell i Torrelles, Enginyer CCP

EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- PRESSUPOST 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__

Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 01 DESMUNTATGES

1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc
de la base de formigó, la càrrega manual de la runa generada sobre
camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a
abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol
distància, inclós el cànon d'abocador / manteniment.
(P - 1)

74,46 0,000 0,00

2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la
càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el
transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o
magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon
d'abocador / manteniment.
(P - 2)

10,74 44,000 472,56

TOTAL Titol 4 01.08.03.01 472,56

Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__

Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 02 OBRA CIVIL

1 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny
no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 4)

10,42 23,000 239,66

2 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 3)

6,83 174,840 1.194,16

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 5)

1,92 295,200 566,78

4 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 6)

16,50 48,440 799,26

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 8) 8,87 48,440 429,66

6 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 9)

3,04 243,408 739,96

7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper (P - 7) 0,85 237,408 201,80

8 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 10) 2,67 237,408 633,88

9 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 12)

11,86 243,000 2.881,98

10 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de
plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2, separadors,
maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís
de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs. (P -
11)

13,31 230,000 3.061,30

11 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa,
de D 63 mm, corrugat exterior i llis interior amb guies de plàstic,
rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2, separadors,
maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís
de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs. (P -
13)

7,38 265,000 1.955,70

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

12 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 14)

441,78 14,000 6.184,92

13 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 15)

115,79 18,000 2.084,22

14 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 16)

49,54 5,000 247,70

15 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 20)

126,41 2,000 252,82

16 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la
xarxa de telefonia. Inclou subministre i col·locació amb grapes de
doble pota, petit material necessari, tub de pvc blindat de 32mm de
diàmetre exterior, de clor gris, totalment instal·lat. (P - 17)

29,08 6,000 174,48

17 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 19)

6,63 65,000 430,95

18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i
connexionat amb arqueta a peu d'armari. Inclou tots els treballs
necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs necessaris per
l'encastament de l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el
seu estat original.
(P - 18)

474,23 9,000 4.268,07

TOTAL Titol 4 01.08.03.02 26.347,30

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.08.03.01  DESMUNTATGES 472,56

Titol 4 01.08.03.02  OBRA CIVIL 26.347,30

Titol 3 01.08.03  TELECOMUNICACIONS 26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.08.03  TELECOMUNICACIONS 26.819,86

Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 26.819,86

Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__ 26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__ 26.819,86

26.819,86

EUR



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 26.819,86

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 26.819,86............................................................. 3.486,58

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 26.819,86................................................................ 1.609,19

Subtotal 31.915,63

21 % IVA SOBRE 31.915,63............................................................................................... 6.702,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 38.617,9138.617,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

Setembre 2016,

Joan Carles Adell i Torrelles, Enginyer CCP

EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L.
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1.  MEMÒRIA TELECOMUNICACIONS 

 
En relació a l’escrit de Telefònica referent al núm. Expedient SIDO02016000829 en relació al Projecte 
de Reurbanització del carrer Barceloneta es redacta la present addenda amb les puntualitzacions 
realitzades per la companyia. 
 

- Es modifiquen les arquetes previstes tipus per arquetes tipus DM. 
- Es modifica la canalització prevista passant de 1c. PVC D.110 mm. a 1 c. PVC D.110 mm. 
- S’afegeix un tram de 20 m. Fins a connectar amb l’armari existent més proper al carrer de la 

Muralla. 
 
S’adjunta a continuació l’escrit de Telefònica al que s’ha fet referència així com la documentació gràfica 
amb els canvis realitzats i la modificació també del capítol de Telecomunicacions del pressupost. 
 
Els canvis introduïts en aquesta addenda no modifiq uen l’import del pressupost de projecte, que 
es manté en 573.516,76 € PEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setembre de 2016, 
 
 
 
 
 
Joan Carles Adell i Torrelles, Enginyer CCP. 
EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona S.Ll 
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PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 08052-BARCELONETA__
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 01  DESMUNTATGES

1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, la càrrega manual
de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador
autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon d'abocador / manteniment.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la càrrega manual de la runa generada sobre
camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat
per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon d'abocador / manteniment.

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

1 T ml
2 Telefonica 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 PRESSUPOST 08052-BARCELONETA__
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 02  OBRA CIVIL

1 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 _PERICÓ T ut volum
2 Tipus DM 14,000 1,350 18,900 C#*D#*E#*F#
3 Tipus M 18,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#
4 40x40x60 5,000 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada fondaria
2 2x125 1,000 243,000 0,400 0,700 68,040 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 0,700 64,400 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 0,400 42,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,840

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada
2 2x125 1,000 243,000 0,400 97,200 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 92,000 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,200

4 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada fondaria
2 2x125 1,000 243,000 0,400 0,200 19,440 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 0,200 18,400 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 0,100 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,440

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

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

1 CANALITZACIÓ VORERA T ut llarg amplada fondaria
2 2x125 1,000 243,000 0,400 0,200 19,440 C#*D#*E#*F#
3 2X110 1,000 230,000 0,400 0,200 18,400 C#*D#*E#*F#
4 2x63 1,000 265,000 0,400 0,100 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,440

6 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 T volum esponjament
2 Excavació pou 23,000 1,200 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa 179,840 1,200 215,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,408

7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper

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

1 T volum esponjament
2 Excavació pou 23,000 1,200 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa 174,840 1,200 209,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,408

8 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

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

1 T volum esponjament
2 Excavació pou 23,000 1,200 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa 174,840 1,200 209,808 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 237,408

9 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 T ut llarg
2 2x125 1,000 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

10 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de
resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

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

1 T llarg
2 1x110 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

11 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa, de D 63 mm, corrugat exterior i llis interior
amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

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

1 T llarg
2 2x63 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

12 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

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

1 _PERICÓ T ut
2 Tipus H 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

13 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

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

1 T ut
2 Tipus M 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

14 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

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

1 T ut
2 40x40x60 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament.

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

1 T ut llarg
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la xarxa de telefonia. Inclou subministre i
col·locació amb grapes de doble pota, petit material necessari, tub de pvc blindat de 32mm de diàmetre
exterior, de clor gris, totalment instal·lat.

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

1 T ut llarg
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

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

1 T ut llarg
2 26,000 2,500 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i connexionat amb arqueta a peu d'armari.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs necessaris per l'encastament de
l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el seu estat original.

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

1 T ut llarg ample fondària
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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P-1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó,
la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de
l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància,
inclós el cànon d'abocador / manteniment.

74,46 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la càrrega manual de la
runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a
abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon
d'abocador / manteniment.

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

16,50 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper 0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-10 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de plàstic, rebliment amb
formigó de resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-12 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,86 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa, de D 63 mm, corrugat
exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2,
separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic
a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-14 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

441,78 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix

115,79 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

49,54 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la xarxa de telefonia. Inclou
subministre i col·locació amb grapes de doble pota, petit material necessari, tub de pvc
blindat de 32mm de diàmetre exterior, de clor gris, totalment instal·lat.

29,08 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i connexionat amb arqueta a
peu d'armari. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs
necessaris per l'encastament de l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el seu
estat original.

474,23 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-19 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

126,41 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

Setembre 2016,

Joan Carles Adell i Torrelles, Enginyer CCP

EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L.
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P-1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó,
la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de
l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància,
inclós el cànon d'abocador / manteniment.

74,46 €

Sense descomposició 74,46000 €

P-2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la càrrega manual de la
runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a
abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon
d'abocador / manteniment.

10,74 €

Sense descomposició 10,74000 €

P-3 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

6,83 €

Altres conceptes 6,83000 €

P-4 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

10,42 €

Altres conceptes 10,42000 €

P-5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 1,92 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

16,50 €

Altres conceptes 16,50000 €

P-7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper 0,85 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-8 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 8,87 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-10 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,67 €

B2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de plàstic, rebliment amb
formigó de resistència 15 N/mm2, separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

13,31 €

BFA1E540 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a enc 10,12200 €

B0604120 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA 2,73504 €

Altres conceptes 0,45296 €

P-12 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,86 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,52572 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,64100 €
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Altres conceptes 3,69328 €

P-13 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa, de D 63 mm, corrugat
exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2,
separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic
a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs.

7,38 €

B0604120 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA 0,55944 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 2,20000 €

Altres conceptes 4,62056 €

P-14 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

441,78 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 8,83680 €

BDK2U031 u Pericó de registre amb tapes, tipus DM, prefabricada de formigó armat per a instal.laci 407,10000 €

Altres conceptes 25,84320 €

P-15 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix

115,79 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,94560 €

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada de formigó armat per a instal.laci 91,14000 €

Altres conceptes 21,70440 €

P-16 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

49,54 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,84040 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, 15,43000 €

Altres conceptes 31,26960 €

P-17 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la xarxa de telefonia. Inclou
subministre i col·locació amb grapes de doble pota, petit material necessari, tub de pvc
blindat de 32mm de diàmetre exterior, de clor gris, totalment instal·lat.

29,08 €

BG21R910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 1,62500 €

Altres conceptes 27,45500 €

P-18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i connexionat amb arqueta a
peu d'armari. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs
necessaris per l'encastament de l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el seu
estat original.

474,23 €

BG1Z0030 u  Bassament armari en formigó. Segons normes de la companyia subministradora 33,78000 €

Altres conceptes 440,45000 €

P-19 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

6,63 €

BG23EA10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 4,40640 €

BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,23000 €

Altres conceptes 1,99360 €

P-20 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

126,41 €
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BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el man 126,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

Setembre 2016,

Joan Carles Adell i Torrelles, Enginyer CCP

EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L.
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Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__

Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 01 DESMUNTATGES

1 F21SU001 U Desmuntatge de pal de fusta, incloses les feines d'extracció, l'enderroc
de la base de formigó, la càrrega manual de la runa generada sobre
camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a
abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol
distància, inclós el cànon d'abocador / manteniment.
(P - 1)

74,46 0,000 0,00

2 F21SU002 M Retirada del cablejat aeri existent, incloses les feines d'extracció, la
càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el
transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o
magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclós el cànon
d'abocador / manteniment.
(P - 2)

10,74 44,000 472,56

TOTAL Titol 4 01.08.03.01 472,56

Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__

Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 02 OBRA CIVIL

1 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny
no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 4)

10,42 23,000 239,66

2 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 3)

6,83 174,840 1.194,16

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 5)

1,92 295,200 566,78

4 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 6)

16,50 48,440 799,26

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 8) 8,87 48,440 429,66

6 F2R34269 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 9)

3,04 243,408 739,96

7 F241XU020 m3 Transport de terres o runa dins de l'obra, amb camió o dúmper (P - 7) 0,85 237,408 201,80

8 F2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 10) 2,67 237,408 633,88

9 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 12)

11,86 243,000 2.881,98

10 FDG3X004 m Canalització, formada per 2 tubs de PVC de D=110 mm, amb guies de
plàstic, rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2, separadors,
maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís
de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs. (P -
11)

13,31 230,000 3.061,30

11 FDG5X0059 M Canalització formada per 2 tubs de polietilè flexibles, de doble capa,
de D 63 mm, corrugat exterior i llis interior amb guies de plàstic,
rebliment amb formigó de resistència 15 N/mm2, separadors,
maniguets d'unió, taps i col·locació de dues bandes de protecció i avís
de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinat de tubs. (P -
13)

7,38 265,000 1.955,70

EUR
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12 FDK2U031 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DM per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 14)

441,78 14,000 6.184,92

13 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 15)

115,79 18,000 2.084,22

14 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 16)

49,54 5,000 247,70

15 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 20)

126,41 2,000 252,82

16 FENLX001 Pa Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de la
xarxa de telefonia. Inclou subministre i col·locació amb grapes de
doble pota, petit material necessari, tub de pvc blindat de 32mm de
diàmetre exterior, de clor gris, totalment instal·lat. (P - 17)

29,08 6,000 174,48

17 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 19)

6,63 65,000 430,95

18 FG1ZX0031 u Armari de distribució de Telefònica, encastat i empotrat a façana i
connexionat amb arqueta a peu d'armari. Inclou tots els treballs
necessaris per a la seva execució. Inclou els treballs necessaris per
l'encastament de l'armari a façana, deixant tot l'acabat de façana en el
seu estat original.
(P - 18)

474,23 9,000 4.268,07

TOTAL Titol 4 01.08.03.02 26.347,30

EUR



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.08.03.01  DESMUNTATGES 472,56

Titol 4 01.08.03.02  OBRA CIVIL 26.347,30

Titol 3 01.08.03  TELECOMUNICACIONS 26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.08.03  TELECOMUNICACIONS 26.819,86

Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 26.819,86

Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__ 26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.819,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 08052-BARCELONETA__ 26.819,86

26.819,86

EUR



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- ÚLTIM FULL 
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA. ADDENDA TELECOMUNICACIONS
FIGUERES.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 26.819,86

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 26.819,86............................................................. 3.486,58

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 26.819,86................................................................ 1.609,19

Subtotal 31.915,63

21 % IVA SOBRE 31.915,63............................................................................................... 6.702,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 38.617,9138.617,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

Setembre 2016,

Joan Carles Adell i Torrelles, Enginyer CCP

EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L.
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