




PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT PA21-REC ARNAU 
Figueres 
 
 

 

 Pàgina:  1 
 

 
MESURES DE MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS 
 
   

Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte 

 
 

 

  

 
 
ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
 

Residu d'excavació 

       

Codi LER Tipus de terres d'excavació 

Volum 

aparent m3 a abocador 

reutilitzar en 

pròpia obra 

reutilitzar en 

una altra obra 

Valoritzador / 

gestor 

170504 

 (terra i pedres que no contenen 

substàncies perilloses) 286,74 177,39 109,35     

  Total residu excavació  286,74 177,39 109,35 0,000   

  Partides associades            

 
 
 

Separació de residus 

       Codi 

LER Fraccions 

(Tones) R.D. 

105/2008 

(Tones) 

Projecte 

cal separar individualment 

segons R.D. 105/2008 

Tipus de 

residu 

cal separar 

en obra 

170107 Inerts   6,943 no inert si 

170101 (formigó) 80,000 86,802 si inert si 

170103 

(teules i 

materials 

ceràmics) 40,000 0,000 no inert no 

170202 (vidre) 1,000 0,000 no inert no 
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170407 

(metalls 

barrejats) 2,000 0,001 no no especial  no 

170201 (fusta) 1,000 0,197 no no especial  no 

170203 (plàstic) 0,500 0,022 no no especial  no 

150101 

(envasos de 

paper i cartró) 0,500 0,103 no no especial  no 

170904 No especials   17,25 no no especial  si 

170903 Especials*   0,000 si especial si 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

  
  

1. Treballs previs 
 
Llicències, permisos i comunicacions 

 

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de comunicar la 

intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de les companyies de 

serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc. 

 

Anul·lació de les instal·lacions existents 

 

No s’ha de començar l'obra fins que les companyies subministradores de serveis hagin anul·lat les 

connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin els 

serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada. 

 

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió d’electricitat sempre 

serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte elèctric. No obstant això, si és 

necessària una connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una d’independent. S’han de tapar les boques 

del clavegueram, per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots els dipòsits 

i canonades. 

 

Definició de la gestió de residus 

 

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de la 

manera més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies d’evacuació. En 

alguns casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de l’edifici, les quals no han d’afectar 

l’estabilitat ni la resistència d’altres elements. 

 

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, es 

definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar degudament 

senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria de gestió de residus que 

siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma 

individualitzada. 

 

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi elements de 

fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir estrictament els requeriments de les 

normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

  
2. Neteja i obres complementàries 
 
Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de 
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deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat en 

contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.  

 

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, o 

com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal 

de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 

  
3. Mesures de minimització i prevenció de residus 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 

quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 

per a la nostra obra d’acord  amb: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 

formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests 

sempre han d’anar separats de la resta). 

 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part 

dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 

residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 

pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on 

s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 

disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 

- Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
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- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de 

les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 

residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a 

l’abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un 

procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer 

paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció 

del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la 

mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la 

seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de 

portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

  
4. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 

restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 

nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de 

l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 

té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 

directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques 

exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 

instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 

autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 

juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  
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La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 

regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in 

situ o bé en una altra obra autoritzada.  

 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 

contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

 

Runes. LER 170107 

 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 

restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, 

teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes 

d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

 

Terres no aptes. LER 170504 

 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha 

de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 

bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 

reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

 Generalment s’originen en obres d’edificació. 
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Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

 

 

Contenidors de residus no especials 

 

Ferralla. LER 170407 

 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 

transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

 

Fusta. LER 170201 

 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de 

materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 

residus especials i el seu codi és LER-170204.   

 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 

destinació a un gestor autoritzat. 

 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

 

Paper i cartró. LER 200101 

 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 

residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 
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S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es 

pot barrejar amb la resta de plàstics). 

 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de 

PVC. 

 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions 

d’aïllant.  

 

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

 

Pneumàtics. LER 160103 

 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
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condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 

obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest 

cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 

contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

 

Materials absorbents.  LER 150203 

 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en 

aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 

s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus 

especials i el seu codi és LER- 150202.  

 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 

Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504 

 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 

gestors autoritzats. 

 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 

reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

 

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició 

en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
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Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

 

Restes de menjar. LER 200108 

 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors 

en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera 

una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i 

finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les 

casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus 

informàtics a prop de les oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 

subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

  
5. Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les 

seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al 

medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb 

la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en 

degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus 

requereixen una consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell 

que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos 

que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que 

el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 

internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
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- Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 

demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 

motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 

del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 

gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o 

altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva 

recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

- Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a 

l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que 

els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 

coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, 

resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per 

polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi 

ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 

materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
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Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 

s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

 

Aerosols. LER - 150111 

 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 

generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 

especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 

destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
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públiques. 

 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat 

per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus 

han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 

podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és 

freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest 

residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es 

realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 

consum. 
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Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 

quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques 

per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

  
6. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant. 
 
La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les deixalleries. 

Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. Des del 14 de 

desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l'Ordre 

ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions 

antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de 

calefacció central.  

 

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de fibres 

d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest motiu és molt 

important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic.  

 

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les 

persones, requereix una manipulació i un tractament especials.  

 

Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. 

Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d'amiant) i es poden 

consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions Provincials. 

 

 

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne l'aprovació a 

l’autoritat laboral competent. 

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar 

maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials 

homologats. 

Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans d'ésser 

abocada a la xarxa de sanejament. 

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa de 

polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les ordenances 

municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  
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La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:  

 

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han de ser 

evacuats per un gestor autoritzat. 

En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba col·locat 

realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva 

manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de 

realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de 

treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

 

Gestió: Deposició de residus especials. 

 

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han 

d'ésser evacuats per un gestor autoritzat. 

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment 

perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de 

demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser 

degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 2002. 

 

Gestió: Deposició de residus especials. 

  
7. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 
Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el projecte 
executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de cara a poder 
reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a 
la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 
 
Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així com 
de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 
 
És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 
produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 
 
Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament de 
la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 
 
Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 
necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final que 
tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 
 
Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el seu ús. 
En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les mesures 
oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, 
serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 
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Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una 
operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i legals 
per a l’ús al qual es destinin. 

  
8. Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 

selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

 

 

 

 

 

Especials 
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Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 

manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà 

senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

  
9. Destí dels residus segons tipologia 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una 

solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el 

volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i 

l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com 

que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de 

disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a 

alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals 

sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a 

fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir 

els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que 

compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es 

destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 

informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix 

informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 

comunitat,  
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Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

 

 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar 

els documents següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 

l’autoritat corresponent.. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 

desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la 

normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 

d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

Figueres, setembre 2018 

 



Normativa aplicable 

 

Normativa Sí No

1

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

2

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE.

3
Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

4
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

6
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

7

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el
trabajo.

8
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.

9
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

10
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos.

11
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

12
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

13
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

14
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

15
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

16
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

17
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

18
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

19
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

20
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

21
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

22

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

23
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

24
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.



Normativa aplicable 

 

Normativa Sí No

25
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.

26
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

27
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

28
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

29
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.

30
Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a
les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

31
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

32

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres
procedents d'obres de la construcció.

33
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i
residus.

34
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de
residus en els dipòsits controlats.

35
Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

36
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

37
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

38
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.

39
Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils

40

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.







Capítol 10  MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 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 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

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

7 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,000

2 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

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

1 Rec Arnau 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

3 F2194JF5 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
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Rec Arnau 1,000 60,000 1,200 72,000 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 25,000 1,400 35,000 C#*D#*E#*F#

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

4 Rec Arnau 2,000 34,000 0,200 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,600

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 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 Caserna 1,000 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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 Rec Arnau 1,000 60,000 4,200 0,300 75,600 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 12,000 5,600 0,300 20,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 13,000 2,600 0,300 10,140 C#*D#*E#*F#
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4 Eres 1,000 27,000 2,500 0,300 20,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,150

7 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

1 Rec Arnau 1,000 60,000 4,200 252,000 C#*D#*E#*F#

2 Eres 1,000 27,000 2,500 67,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,500

8 F2R69901 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de grava volcànica a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 1,000 24,000 5,000 0,100 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 G2119901 m3 Retirada de pedres de grans dimensions

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

1 12,000 1,000 1,200 1,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 20  VIALITAT

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

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

1 Rec Arnau 1,000 60,000 4,200 0,150 37,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 38,000 4,200 0,300 47,880 C#*D#*E#*F#

3 Caserna 1,000 25,000 2,200 0,150 8,250 C#*D#*E#*F#

4 1,000 12,000 3,200 0,150 5,760 C#*D#*E#*F#

5 Eres 1,000 27,000 2,500 0,150 10,125 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,815

2 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rec Arnau 1,000 60,000 4,200 0,100 25,200 C#*D#*E#*F#

2 gual 1,000 8,000 1,500 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

3 Caserna 1,000 25,000 2,200 0,100 5,500 C#*D#*E#*F#

4 Eres 1,000 27,000 2,500 0,100 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,850

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 Caserna 1,000 12,000 3,200 0,200 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

4 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de serveis.

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

1 Rec Arnau 1,000 60,000 6,000 360,000 C#*D#*E#*F#

2 -6,000 2,000 0,800 -9,600 C#*D#*E#*F#

3 Caserna 1,000 25,000 2,200 55,000 C#*D#*E#*F#

4 Eres 1,000 27,000 2,500 67,500 C#*D#*E#*F#

5 * 1,000 30,000 2,500 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 547,900

5 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Caserna 2,400 12,000 3,200 0,060 5,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,530

6 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

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

1 Caserna 1,000 12,000 3,200 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

7 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
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

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

1 Rec Arnau 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

8 F961AAGA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 23x25 cm,
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

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

1 Caserna 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 26,000

9 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 Rec Arnau 1,000 57,000 0,400 0,200 4,560 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 15,000 0,400 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

10 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

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

1 Rec Arnau 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

11 F991UA50 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 220x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 F7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

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

1 6,000 2,200 0,900 11,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,880

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 30  SANEJAMENT

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 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 RESIDUAL C#*D#*E#*F#

2 Rec Arnau 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL
4 Rec Arnau 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Caserna 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 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
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1 RESIDUAL
2 Rec Arnau 1,000 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL C#*D#*E#*F#

4 Rec Arnau 1,000 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Caserna 3,000 4,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

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

1 RESIDUAL
2 Rec Arnau 1,000 12,000 0,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL
4 Rec Arnau 1,000 12,000 0,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

6 Caserna 1,000 2,000 0,600 1,500 1,800 C#*D#*E#*F#

7 2,000 5,000 0,600 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

8 Eres d'en Sans 1,000 30,000 0,400 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

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

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

1 RESIDUAL
2 Rec Arnau 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL C#*D#*E#*F#

4 Rec Arnau 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,000 0,600 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Caserna 1,000 2,000 0,600 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

7 2,000 5,000 0,600 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Eres d'en Sans 1,000 30,000 0,400 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable 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 RESIDUAL
2 Rec Arnau 1,000 12,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL C#*D#*E#*F#

4 Rec Arnau 1,000 12,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,000 0,600 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Caserna 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

7 2,000 5,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 Eres d'en Sans 1,000 30,000 0,400 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,200

6 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 RESIDUAL
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2 Rec Arnau 1,000 4,000 0,600 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL
4 Rec Arnau 1,000 4,000 0,600 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

5 Caserna 3,000 5,000 0,600 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,760

7 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 RESIDUAL
2 Rec Arnau 2,400 4,000 0,600 0,060 0,346 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL C#*D#*E#*F#

4 Rec Arnau 2,400 4,000 0,600 0,060 0,346 C#*D#*E#*F#

5 Caserna 2,400 15,000 0,600 0,060 1,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,988

8 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 RESIDUAL
2 Rec Arnau 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL C#*D#*E#*F#

4 Rec Arnau 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

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

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

7 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Eres d'en Sans 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

9 FD5J4F08 u Caixa per a emborna sifònicl de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter. MOdel Barcelona o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 FD5E1J5C u Canal de polipropilé i perfil galvanitzat amb pendent, sortida lliure, vertical, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100
a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col.locada damunt base de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FD5Z73CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



Projecte d´urbanització. PA21

AMIDAMENTS Pàg.: 7

13 FDX29901 u Connexió amb la xarxa de sanejament actual, en el lloc convingut amb la companyia. Inclou tot el material.

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

1 RESIDUAL
2 Rec Arnau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PLUVIAL C#*D#*E#*F#

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

5 Caserna 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 35  ABASTAMENT D'AIGUA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 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 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 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 1,000 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

3 F2194JF5 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
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

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

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

1 c/Caserna 1,000 14,000 0,400 0,800 4,480 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

3 c/Eres d'en Sans 1,000 25,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,040

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

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

1 c/Caserna 1,000 14,000 0,400 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 0,400 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#
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3 c/Eres d'en Sans 1,000 25,000 0,400 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,760

6 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable 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 c/Caserna 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

3 c/Eres d'en Sans 1,000 25,000 0,400 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,520

7 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 1,000 8,000 0,400 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#

2 1,000 14,000 0,400 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

8 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 2,400 8,000 0,400 0,060 0,461 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,461

9 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de serveis.

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

1 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

10 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

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

1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

3 * 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

11 FFZA4A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a clau de pas en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FFZA3A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FFX29903 u Elements bàsics de canonada de fosa (T, tap ceg,...)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 FFX10001 u Trasllat de la vàlvula de d100 i connexió del tram nou a la xarxa actual.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 40  BAIXA TENSIÓ

1 FGZ19918 u Treballs d'adequació d'instal·lacions existents i dels materials utilitzats en l'entroncament, realitzats per Endesa
Distribucion Electrica, segons estudi NSCRGI-9031051.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG929904 u Partida alçada d'abonament integre per als drets de supervisió de les noves instal·lacions de la xarxa de
distribució, realitzat per Endesa Distribuidora Electrica, segons estudi NSCRGI-9031051

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 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 Rec Arnau 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 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 Rec Arnau 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
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2 Caserna 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

5 F2194JF5 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
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Rec Arnau 1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

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

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

1 Rec Arnau 1,000 65,000 0,400 0,600 15,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,000 0,400 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

4 Caserna 1,000 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

5 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,760

7 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 Rec Arnau 1,000 65,000 0,400 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,000 0,400 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

3 Caserna 1,000 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable 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 Rec Arnau 1,000 65,000 0,400 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,000 0,400 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

4 Caserna 1,000 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

5 1,000 8,000 0,400 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,440

9 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 PROTECCIÓ TUB C#*D#*E#*F#

2 Rec Arnau 1,000 10,000 0,400 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Caserna 1,000 8,000 0,400 0,250 0,800 C#*D#*E#*F#

4 BASE ASFALT C#*D#*E#*F#

5 Rec Arnau 1,000 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

6 Caserna 1,000 6,000 0,400 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´urbanització. PA21

AMIDAMENTS Pàg.: 11

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,080

10 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Rec Arnau 2,400 10,000 0,400 0,060 0,576 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 2,400 6,000 0,400 0,060 0,346 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,922

11 FG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

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

1 Rec Aranau 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Caserna 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,000

12 FG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment grapat a façana.

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

1 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 FG299001 m Subministre i col·locació de plaques de plàstic rígid per a protecció de línees elèctriques i senyalització amb
cintes plàstiques.

AMIDAMENT DIRECTE 159,000

14 FG319902 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240+150 mm2 i col.locat en tub.
Subministrat i col·locat amb tots els accesoris.

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

1 Rec Arnau 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

15 FGZ19934 u Subministre i col·locació d'armari prefabricat monobloc i peana, amb porta metàl·lica. Capacitat per una caixa de
distribució per urbanitzacions (ref. 0550014). Inclou peana especial, disenyada i obligatoria per la Compañia
ENDESA. S'inclou la formació del forat en cas d'anar empotrat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FG1B0652 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 50  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FGZ19906 m Desmuntatge de xarxa aèria d'enllumenat públic, amb camió cistella.

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

1 Rec Arnau 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 lluminàries amb braç a façana 0,500 4,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 lluminàries i columna 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 només lluminaria 0,200 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

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

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

1 Rec Arnau 1,000 60,000 0,400 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

3 Eres d'en Sans 1,000 18,000 0,400 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,680

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Rec Arnau 1,000 60,000 0,400 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 35,000 0,400 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#

3 Eres d'en Sans 1,000 18,000 0,400 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,840

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable 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 Rec Arnau 1,000 60,000 0,400 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 35,000 0,400 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#

3 Eres d'en Sans 1,000 18,000 0,400 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,840

6 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

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

1 Rec Arnau 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Caserna 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 Eres d'en Sans 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

7 FG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment grapat a façana.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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 8,000

9 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó de 60x60x100 cms

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FHM19901 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó de 60x60x80 cms

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 c/Caserna 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 c/Eres d'en Sans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK09, amb un total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 49 W de
potència total, flux lluminós 6522 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe Dinvar 1/10V. Model
Circus de Salvi o similar.

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

1 c/Rec Arnau 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 c/Tapis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 FHN19901 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK09, amb un total de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 25 W de
potència total, flux lluminós 3697 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe Dinvar 1/10V. Model
Circus de Salvi o similar.

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

1 c/Caserna 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 c/Eres d'en Sans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 123,000

15 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 lluminaries i quadres 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 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

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

18 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

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

19 FH929903 u Connexió de la línia nova al quadre d'enllumenat existent al c/Peralada. Inclou tots els mecanismes necessaris
(Magnetotèrmics i diferencials) i totes les connexions elèctriques i de terra. Inclou també l'obra civil necessaria.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 60  TELECOMUNICACIONS

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

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

1 TELEFÒNICA
2 Rec Arnau 1,000 80,000 0,400 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#

3 Rec Arnau 1,000 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

4 TELECOMUNICACIONS
5 Rec Arnau 1,000 100,000 0,200 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,640

2 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable 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 TELEFÒNICA
2 Rec Arnau 1,000 80,000 0,400 0,400 12,800 C#*D#*E#*F#

3 Rec Arnau 1,000 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

4 TELECOMUNICACIONS
5 Rec Arnau 1,000 100,000 0,200 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,760

3 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 TELECOMUNICACIONS 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Rec Arnau 1,000 34,000 0,200 0,150 1,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,020

4 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de serveis.

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

1 TELECOMUNICACIONS 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Rec Arnau 1,000 34,000 0,200 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

5 FDG74224 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a fins a 5 cm
per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 TELECOMUNICACIONS
2 Rec Arnau 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

7 FDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 TELEFONICA
2 Rec Arnau 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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 TELEFONICA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 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 TELECOMUNICACIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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 1,000

11 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FDX29902 u Retirada elements actuals, inclou trasllat a abocador i canon.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FDX29903 u Connexió a la xarxa actual de Telefònica i de Telecomunicacions. Inclou tot el material.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS

EUR
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Capítol 70  JARDINERIA

1 FR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 FF99X001 m Tub de polietilè de d40 mm i 6 atm, per al reg.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 FF99X006 u Anell de degoteig obert format per 7 degotadors de 3,50 l/h cadascun, amb tub PEd16 de 4 atm autocompensat.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 FFX29901 u Connexió amb la xarxa de reg actual, en el lloc convingut amb la companyia. Inclou tot el material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 80  SENYALITZACIO

1 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 90  MOBILIARI

1 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC, de 1,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i
estructura de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques. Model Modo C106 de Fàbregas o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FQ226010 u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques. Model Concentrica de Durbanis o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 94  GESTIÓ DELS RESIDUS

1 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 1,100 177,390 195,129 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,129

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 195,129

3 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 1,200 49,760 59,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,712

4 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 1,000 59,712 59,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,712

Obra 01 PRESSUPOST TEXT REFOS
Capítol 97  SEGURETAT I SALUT

1 PPA90008 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2%)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 F2194JF5 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 retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

111,59 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,05 €

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

18,61 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

27,21 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-13 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

29,80 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-14 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 F2R69901 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de grava volcànica a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

9,01 €

(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-17 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-18 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 F7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM

16,08 €

(SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-21 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,04 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-22 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

73,45 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, 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

39,81 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 F961AAGA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
23x25 cm, 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

46,00 €

(QUARANTA-SIS EUROS)

P-25 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

79,45 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

14,11 €

(CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-27 F991UA50 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 220x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

180,68 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de
serveis.

26,53 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

56,51 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

42,66 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

50,52 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 22,61 €

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

P-34 FD5E1J5C u Canal de polipropilé i perfil galvanitzat amb pendent, sortida lliure, vertical, de 200 a 300 mm
d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col.locada damunt
base de formigó.

62,92 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 FD5J4F08 u Caixa per a emborna sifònicl de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

57,26 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-36 FD5Z73CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

24,85 €

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

P-37 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter. MOdel Barcelona o similar.

66,69 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,39 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 FDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

11,41 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-40 FDG74224 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de conducte de PEHD tritub de
40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb formigó reciclat no
estructural fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

18,24 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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

53,60 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-43 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 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

133,76 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

29,30 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-45 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

154,13 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-46 FDX29901 u Connexió amb la xarxa de sanejament actual, en el lloc convingut amb la companyia. Inclou
tot el material.

254,11 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-47 FDX29902 u Retirada elements actuals, inclou trasllat a abocador i canon. 136,88 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 FDX29903 u Connexió a la xarxa actual de Telefònica i de Telecomunicacions. Inclou tot el material. 68,52 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-49 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

53,65 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 FF99X001 m Tub de polietilè de d40 mm i 6 atm, per al reg. 1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-51 FF99X006 u Anell de degoteig obert format per 7 degotadors de 3,50 l/h cadascun, amb tub PEd16 de 4
atm autocompensat.

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-52 FFX10001 u Trasllat de la vàlvula de d100 i connexió del tram nou a la xarxa actual. 430,00 €

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS)

P-53 FFX29901 u Connexió amb la xarxa de reg actual, en el lloc convingut amb la companyia. Inclou tot el
material.

95,63 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-54 FFX29903 u Elements bàsics de canonada de fosa (T, tap ceg,...) 132,53 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-55 FFZA3A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre
entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

44,23 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-56 FFZA4A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a clau de pas en conduccions de diàmetre
entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

22,93 €

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

P-57 FG1B0652 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 198,70 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-58 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-60 FG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-61 FG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment grapat a
façana.

11,43 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-62 FG299001 m Subministre i col·locació de plaques de plàstic rígid per a protecció de línees elèctriques i
senyalització amb cintes plàstiques.

2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-63 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

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 FG319902 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240+150 mm2 i
col.locat en tub. Subministrat i col·locat amb tots els accesoris.

30,09 €

(TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-65 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra 7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-68 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-69 FG929904 u Partida alçada d'abonament integre per als drets de supervisió de les noves instal·lacions de
la xarxa de distribució, realitzat per Endesa Distribuidora Electrica, segons estudi
NSCRGI-9031051

101,52 €

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 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

23,79 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

60,44 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-72 FGZ19906 m Desmuntatge de xarxa aèria d'enllumenat públic, amb camió cistella. 1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-73 FGZ19918 u Treballs d'adequació d'instal·lacions existents i dels materials utilitzats en l'entroncament,
realitzats per Endesa Distribucion Electrica, segons estudi NSCRGI-9031051.

931,20 €

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-74 FGZ19934 u Subministre i col·locació d'armari prefabricat monobloc i peana, amb porta metàl·lica.
Capacitat per una caixa de distribució per urbanitzacions (ref. 0550014). Inclou peana
especial, disenyada i obligatoria per la Compañia ENDESA. S'inclou la formació del forat en
cas d'anar empotrat.

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-75 FH929903 u Connexió de la línia nova al quadre d'enllumenat existent al c/Peralada. Inclou tots els
mecanismes necessaris (Magnetotèrmics i diferencials) i totes les connexions elèctriques i de
terra. Inclou també l'obra civil necessaria.

1.670,00 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS)

P-76 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó de 60x60x100 cms

466,42 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 FHM19901 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó de 60x60x80 cms

326,33 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 FHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK09, amb un total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 49 W de potència total, flux lluminós 6522 lumen, temperatura de
color 3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o
similar.

412,39 €

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-79 FHN19901 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK09, amb un total de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 25 W de potència total, flux lluminós 3697 lumen, temperatura de
color 3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o
similar.

372,39 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-80 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC, de 1,80 m de llargària, amb 1 respatller
de fusta, i estructura de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques. Model Modo C106 de
Fàbregas o similar.

308,68 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 FQ226010 u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques. Model Concentrica de Durbanis o similar.

477,62 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

50,98 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 FR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

193,43 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-84 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-85 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

75,14 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-86 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

29,75 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-88 G2119901 m3 Retirada de pedres de grans dimensions 9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

28,29 €

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

P-90 GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm
i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,40 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-91 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, 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

528,26 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-92 PPA90008 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2%) 1.583,73 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,45 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-2 F2194JF5 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 retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,86 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-3 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m

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

3,33 €

Altres conceptes 3,33000 €

P-4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 cm de fondària com a mínim, amb

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

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-6 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

111,59 €

Altres conceptes 111,59000 €

P-7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

6,20 €

Altres conceptes 6,20000 €

P-8 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-9 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,05 €

Altres conceptes 13,05000 €

P-10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95% PM

18,61 €

Altres conceptes 18,61000 €

P-12 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en

tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

27,21 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 14,26350 €

Altres conceptes 12,94650 €

P-13 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar

per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

29,80 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,12450 €

Altres conceptes 10,67550 €

P-14 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15

km

5,57 €
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Altres conceptes 5,57000 €

P-15 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,64 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-16 F2R69901 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de grava volcànica a instal·lació autoritzada de

gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a

15 km

9,01 €

Altres conceptes 9,01000 €

P-17 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una

densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una

densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

3,15 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

3,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 F7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,

col·locat sense adherir

3,66 €

B7B151L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 2,26600 €

Altres conceptes 1,39400 €

P-20 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge

del material al 95% del PM

16,08 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 10,06250 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 5,93400 €

P-21 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,04 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,34250 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 6,61400 €

P-22 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

73,45 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,52750 €

Altres conceptes 10,92250 €

P-23 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de

20x25 cm, 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

39,81 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

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

6,15861 €
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B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25

cm

19,85550 €

Altres conceptes 13,79589 €

P-24 F961AAGA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de

23x25 cm, 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

46,00 €

B9611AG0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 40x25

cm

18,28400 €

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

12,31723 €

Altres conceptes 15,39877 €

P-25 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

79,45 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,50500 €

Altres conceptes 13,94500 €

P-26 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

14,11 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 5,33280 €

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

0,62521 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,24024 €

Altres conceptes 7,91175 €

P-27 F991UA50 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 220x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb

fonament i anellat de formigó

180,68 €

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

10,44720 €

B99ZZ050 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix 143,00400 €

Altres conceptes 27,22880 €

P-28 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de

maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de
serveis.

26,53 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,91600 €

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

Altres conceptes 20,29210 €

P-29 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum

millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

56,51 €

B9H117C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

52,66000 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-30 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2

kg/m2

0,45 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus

C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,28800 €
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Altres conceptes 0,16200 €

P-31 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,

acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

42,66 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,

acabada amb pintura no reflectora

30,14000 €

Altres conceptes 12,52000 €

P-32 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,

acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

50,52 €

BBM13601 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,

acabada amb pintura no reflectora

38,00000 €

Altres conceptes 12,52000 €

P-33 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 22,61 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18,00000 €

Altres conceptes 4,61000 €

P-34 FD5E1J5C u Canal de polipropilé i perfil galvanitzat amb pendent, sortida lliure, vertical, de 200 a 300 mm

d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col.locada damunt

base de formigó.

62,92 €

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

1,16080 €

BD5E1J5C m Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, horitzontal, de 1.5 mm de

gruix, de 200 a 300 mm, per a una càrrega classe M 125 d'amplària, de 100 a 200 mm

d'alçària

56,31000 €

Altres conceptes 5,44920 €

P-35 FD5J4F08 u Caixa per a emborna sifònicl de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

57,26 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,54000 €

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

16,31075 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28896 €

Altres conceptes 38,12029 €

P-36 FD5Z73CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250 segons norma

UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

24,85 €

BD5Z73C0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250 segons norma

UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície d'absorció

22,67000 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-37 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm,

classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb

morter. MOdel Barcelona o similar.

66,69 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm

classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

50,23000 €

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

1,21080 €

Altres conceptes 15,24920 €

P-38 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,39 €
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BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

6,95640 €

Altres conceptes 5,43360 €

P-39 FDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,

separadors i obturadors

11,41 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,20555 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,30600 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions

soterrades

2,64600 €

BDGZP800 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80

mm de diàmetre nominal

0,46460 €

Altres conceptes 0,78785 €

P-40 FDG74224 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de conducte de PEHD tritub de

40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb formigó reciclat no

estructural fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda

continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

18,24 €

BDGZP400 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 40

mm de diàmetre nominal

5,39500 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,33000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de

polipropilè

0,49000 €

BDG434A0 m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10 4,88800 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del

50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de

reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

4,74571 €

Altres conceptes 2,39129 €

P-41 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20

cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,68 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de

polipropilè

0,49980 €

Altres conceptes 0,18020 €

P-42 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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

53,60 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de

serveis

15,05000 €

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

3,29087 €

Altres conceptes 35,25913 €

P-43 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 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

133,76 €

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

9,14130 €
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BDK214M5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de

serveis

65,26000 €

Altres conceptes 59,35870 €

P-44 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,

col·locat amb morter

29,30 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 16,45000 €

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

0,13894 €

Altres conceptes 12,71106 €

P-45 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

154,13 €

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

0,20840 €

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

137,75000 €

Altres conceptes 16,17160 €

P-46 FDX29901 u Connexió amb la xarxa de sanejament actual, en el lloc convingut amb la companyia. Inclou

tot el material.

254,11 €

BFY32H78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre

nominal interior, segons la norma ISO 2531-98, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua

205,63200 €

Altres conceptes 48,47800 €

P-47 FDX29902 u Retirada elements actuals, inclou trasllat a abocador i canon. 136,88 €

Altres conceptes 136,88000 €

P-48 FDX29903 u Connexió a la xarxa actual de Telefònica i de Telecomunicacions. Inclou tot el material. 68,52 €

BFY32H78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre

nominal interior, segons la norma ISO 2531-98, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua

51,40800 €

Altres conceptes 17,11200 €

P-49 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió

de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de

dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

53,65 €

BFY32D79 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a

aigua i contrabrida d'estanquitat

3,25000 €

BFW32D79 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma

ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida

d'estanquitat

9,83100 €

BF32D790 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de

campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

17,27880 €

Altres conceptes 23,29020 €

P-50 FF99X001 m Tub de polietilè de d40 mm i 6 atm, per al reg. 1,20 €

Sense descomposició 1,20000 €

P-51 FF99X006 u Anell de degoteig obert format per 7 degotadors de 3,50 l/h cadascun, amb tub PEd16 de 4

atm autocompensat.

26,50 €

Sense descomposició 26,50000 €

P-52 FFX10001 u Trasllat de la vàlvula de d100 i connexió del tram nou a la xarxa actual. 430,00 €
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Sense descomposició 430,00000 €

P-53 FFX29901 u Connexió amb la xarxa de reg actual, en el lloc convingut amb la companyia. Inclou tot el

material.

95,63 €

BFY32H78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre

nominal interior, segons la norma ISO 2531-98, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua

64,26000 €

Altres conceptes 31,37000 €

P-54 FFX29903 u Elements bàsics de canonada de fosa (T, tap ceg,...) 132,53 €

BFW32D79 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma

ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida

d'estanquitat

98,31000 €

Altres conceptes 34,22000 €

P-55 FFZA3A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre

entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

44,23 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,95475 €

Altres conceptes 26,27525 €

P-56 FFZA4A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a clau de pas en conduccions de diàmetre
entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

22,93 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,21242 €

Altres conceptes 13,71758 €

P-57 FG1B0652 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 198,70 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,96000 €

BG1B0650 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa fixa 183,12000 €

Altres conceptes 10,62000 €

P-58 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb

unió encolada i com a canalització soterrada

3,77 €

BG21RF10 m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

2,21340 €

Altres conceptes 1,55660 €

P-59 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

2,27 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions

soterrades

1,28520 €

Altres conceptes 0,98480 €

P-60 FG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

5,16 €

BG22RP10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a

canalitzacions soterrades

3,98820 €

Altres conceptes 1,17180 €

P-61 FG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment grapat a

façana.

11,43 €
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BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23RD10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

9,31500 €

Altres conceptes 1,87500 €

P-62 FG299001 m Subministre i col·locació de plaques de plàstic rígid per a protecció de línees elèctriques i

senyalització amb cintes plàstiques.

2,19 €

BGA1PLAS m Placa de plàstic per a la protecció i senyalització de serveis. 1,87000 €

B0A1PLAS m Làmina de plàstic per assenyalar la presència de serveis. 0,11000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-63 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

1,33 €

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

0,79560 €

Altres conceptes 0,53440 €

P-64 FG319902 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240+150 mm2 i
col.locat en tub. Subministrat i col·locat amb tots els accesoris.

30,09 €

BG31BB90 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x70 mm2+35 mm2 19,62000 €

Altres conceptes 10,47000 €

P-65 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,

tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,49 €

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

3,07020 €

Altres conceptes 1,41980 €

P-66 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra 7,83 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,60180 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 7,07820 €

P-67 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 5,91 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 4,26420 €

P-68 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 8,55 €

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 7,08420 €

P-69 FG929904 u Partida alçada d'abonament integre per als drets de supervisió de les noves instal·lacions de
la xarxa de distribució, realitzat per Endesa Distribuidora Electrica, segons estudi

NSCRGI-9031051

101,52 €

Sense descomposició 101,52000 €

P-70 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

23,79 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

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

11,42000 €
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Altres conceptes 8,25000 €

P-71 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

60,44 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6

mm de diàmetre, de 300 µm

15,23000 €

Altres conceptes 41,09000 €

P-72 FGZ19906 m Desmuntatge de xarxa aèria d'enllumenat públic, amb camió cistella. 1,90 €

Sense descomposició 1,90000 €

P-73 FGZ19918 u Treballs d'adequació d'instal·lacions existents i dels materials utilitzats en l'entroncament,

realitzats per Endesa Distribucion Electrica, segons estudi NSCRGI-9031051.

931,20 €

Sense descomposició 931,20000 €

P-74 FGZ19934 u Subministre i col·locació d'armari prefabricat monobloc i peana, amb porta metàl·lica.
Capacitat per una caixa de distribució per urbanitzacions (ref. 0550014). Inclou peana

especial, disenyada i obligatoria per la Compañia ENDESA. S'inclou la formació del forat en

cas d'anar empotrat.

650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-75 FH929903 u Connexió de la línia nova al quadre d'enllumenat existent al c/Peralada. Inclou tots els
mecanismes necessaris (Magnetotèrmics i diferencials) i totes les connexions elèctriques i de

terra. Inclou també l'obra civil necessaria.

1.670,00 €

Sense descomposició 1.670,00000 €

P-76 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó de 60x60x100 cms

466,42 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

335,70000 €

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

23,21600 €

Altres conceptes 67,45400 €

P-77 FHM19901 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó de 60x60x80 cms

326,33 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

201,42000 €

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

17,41200 €

Altres conceptes 67,44800 €

P-78 FHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb LED estancs

amb grau de protecció IP-66 i IK09, amb un total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i

control no regulable de 49 W de potència total, flux lluminós 6522 lumen, temperatura de

color 3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i

acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o

similar.

412,39 €

BHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb móduls

LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 32 LED i un dispositiu

d'alimentació i control no regulable de 49 W de potència total, flux lluminós de 6522 lumen,

400,00000 €
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temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb

accessori per fixar vertical a l' extrem del suport. Model Circus de Salvi.

Altres conceptes 12,39000 €

P-79 FHN19901 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb LED estancs

amb grau de protecció IP-66 i IK09, amb un total de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i

control no regulable de 25 W de potència total, flux lluminós 3697 lumen, temperatura de

color 3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i

acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o
similar.

372,39 €

BHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb móduls

LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 32 LED i un dispositiu

d'alimentació i control no regulable de 49 W de potència total, flux lluminós de 6522 lumen,

temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb
accessori per fixar vertical a l' extrem del suport. Model Circus de Salvi.

360,00000 €

Altres conceptes 12,39000 €

P-80 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC, de 1,80 m de llargària, amb 1 respatller

de fusta, i estructura de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques. Model Modo C106 de

Fàbregas o similar.

308,68 €

BQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul,
de 1,8 m de llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de planxa de fosa, per a col·locar

amb fixacions mecàniques

290,00000 €

Altres conceptes 18,68000 €

P-81 FQ226010 u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de

capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques. Model Concentrica de Durbanis o similar.

477,62 €

BQ226011 u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat, per a col·locació superficial. Model Concentrica de Durbanis.

470,00000 €

Altres conceptes 7,62000 €

P-82 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer

inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb

dau de formigó

50,98 €

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

23,50000 €

Altres conceptes 27,48000 €

P-83 FR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm,

amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules

NTJ

193,43 €

BR41252C u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

193,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,43 €

BR4H3446 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial

del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega

de les terres sobrants a camió

75,14 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 5,86368 €
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B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 19,74672 €

B0111000 m3 Aigua 0,26720 €

Altres conceptes 49,26240 €

P-86 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),

primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

6,45 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 0,45263 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 1,76222 €

Altres conceptes 4,22680 €

P-87 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció

circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,

i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

29,75 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,74000 €

BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m

de llargària

14,74000 €

Altres conceptes 14,27000 €

P-88 G2119901 m3 Retirada de pedres de grans dimensions 9,49 €

Altres conceptes 9,49000 €

P-89 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

28,29 €

Altres conceptes 28,29000 €

P-90 GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm

i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,40 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

7,64000 €

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

5,95500 €

Altres conceptes 5,80500 €

P-91 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de

telefonia, 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

528,26 €

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

10,23826 €

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia 492,11000 €

Altres conceptes 25,91174 €

P-92 PPA90008 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2%) 1.583,73 €

Sense descomposició 1.583,73000 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,96h Oficial 1aA0121000

 €19,96h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,85h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,85h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €20,63h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,63h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,96h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €26,24h Oficial 2a jardinerA012P200

 €21,17h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,17h Ajudant col·locadorA0137000

 €14,26h Ajudant electricistaA013H000

 €14,26h Ajudant lampistaA013J000

 €17,62h Ajudant muntadorA013M000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €15,81h ManobreA0140000

 €16,71h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €64,48h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €73,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €88,61h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €84,74h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €58,56h Motoanivelladora petitaC1331100

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €5,67h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €32,21h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €38,39h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €42,49h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,42h Camió gruaC1503000

 €43,03h Camió grua de 3 tC1503300

 €47,81h Camió grua de 5 tC1503500

 €38,86h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €53,44h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €28,13h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,71h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,77h Formigonera de 250 lC1705700

 €53,72h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €61,61h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €8,77h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €3,26h Martell trencador manualC2001000

 €4,41h Regle vibratoriC2005000

 €6,61h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,67m3 AiguaB0111000

 €17,37t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €16,18t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €17,80t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €22,45t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €39,18t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €62,05t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

B0315601

 €7,71t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

B031S400

 €16,63m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €16,15t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,87t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €15,95m3 Tot-u artificialB0372000

 €8,75m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B037R000

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €92,56t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB0514301

 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €0,24kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B0552460

 €59,55m3 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

B064300C

 €58,04m3 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

B064500B

 €58,04m3 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

B064500C

 €65,29m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €59,47m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06NPF2P

 €33,08t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €30,27t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €3,27kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €0,10m Làmina de plàstic per assenyalar la presència de
serveis.

B0A1PLAS

 €0,61kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000

 €1,28u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €103,87m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

B0G1UC03

 €21,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €3,15m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €2,06m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2

B7B151L0

 €18,91m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96118G0

 €26,12m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 40x25 cm

B9611AG0

 €1,60u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

B97423E1
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €119,17u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

B99ZZ050

 €5,80m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €11,26m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

B9E1S000

 €52,66t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H117C1

 €30,14u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

BBM12601

 €38,00u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

BBM13601

 €18,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

BBMZ1C20

 €56,31m Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent,
sortida lliure, horitzontal, de 1.5 mm de gruix, de 200 a
300 mm, per a una càrrega classe M 125 d'amplària,
de 100 a 200 mm d'alçària

BD5E1J5C

 €22,67u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2
de superfície d'absorció

BD5Z73C0

 €50,23u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 800x300x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

BD5Z9CC0

 €6,82m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JG180

 €2,35m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

BDG434A0

 €0,49m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €0,15m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,83u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

BDGZP400

 €0,42u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

BDGZP600
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 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

BDGZP800

 €15,05u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €65,26u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214M5

 €492,11u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZJ

 €16,45u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €137,75u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHLB0

 €16,94m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32D790

 €2,16m Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons
UNE 53-131-90

BFB28300

 €98,31u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

BFW32D79

 €76,30u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

BFWB2805

 €3,25u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BFY32D79

 €64,26u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531-98, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua

BFY32H78

 €183,12u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa
fixa

BG1B0650

 €2,17m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,2 mm de gruix

BG21RF10

 €3,82m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

BG21RK10
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 €1,26m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RG10

 €3,91m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RP10

 €1,10m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

BG22TD10

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €8,10m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

BG23RD10

 €0,78m 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

BG319230

 €2,16m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319350

 €3,01m 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

BG31B550

 €19,62m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x70 mm2+35 mm2

BG31BB90

 €0,59m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2BG380700

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €1,70m Placa de plàstic per a la protecció i senyalització de
serveis.

BGA1PLAS

 €11,42u 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

BGD12220

 €15,23u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD13220

 €4,96u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW1B000

 €0,24u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000
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 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €335,70u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11L22

 €400,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 32 LED
i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
49 W de potència total, flux lluminós de 6522 lumen,
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport. Model Circus de Salvi.

BHN15FA6

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €187,29u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus
2

BN12D420

 €290,00u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 1,8 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de
planxa de fosa, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

BQ113251

 €470,00u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per
a col·locació superficial. Model Concentrica de
Durbanis.

BQ226011

 €23,50u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, per a encastar

BQ42A015

 €40,72m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110

 €55,88m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

BR341150

 €193,43u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

BR41252C

 €174,94u Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

BR44F62A

 €3,43u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

BR4H3446
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 €7,37u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

BRZ21A20

 €0,37u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

BRZ22510
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 €67,78m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,03900/R 16,710000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,03900 15,03900
Maquinària:

1,24650/R 2,770000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,24650 1,24650
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3

10,5170016,180000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,0325016,150001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 51,34510 51,34510

0,150391,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,78099

67,78099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,05m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,03900/R 16,710000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,03900 15,03900
Maquinària:

1,24650/R 2,770000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,24650 1,24650
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3

11,5700017,800000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

29,2485018,870001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,61410 56,61410
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0,150391,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,04999

73,04999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,55m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,71000/R 16,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,71000 16,71000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

28,3131017,370001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,47210 54,47210

0,167101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,54620

72,54620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,53m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,54550/R 16,710001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,54550 17,54550
Maquinària:

1,23975/R 1,710000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23975 1,23975
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

26,5761017,370001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 135,57010 135,57010
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0,175461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,53081

154,53081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,07m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,54550/R 16,710001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,54550 17,54550
Maquinària:

1,23975/R 1,710000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23975 1,23975
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

30,9810022,450001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

35,1728092,560000,380B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacst

41,800000,22000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 108,28780 108,28780

COST DIRECTE 127,07305

127,07305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,88kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11925/R 23,850000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10585/R 21,170000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22510 0,22510
Materials:

0,012441,220000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,640500,610001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,65294 0,65294

0,002251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,88029

0,88029COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte d´urbanització. PA21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU



Projecte d´urbanització. PA21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,73m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AF5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,25568/R 64,480000,066C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,47610/R 50,900000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,73178 5,73178

COST DIRECTE 5,73178

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,73178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,36u Desmuntatge de semàfor, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la posterior
col·locació sobre dau de formigó i connexions
elèctriques.

F21H1653 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,25200/R 20,630000,400A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,90500/R 15,810000,500A0140000 =xManobreh

16,71000/R 16,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 32,86700 32,86700
Maquinària:

29,01600/R 64,480000,450C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

6,46430/R 50,900000,127C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

21,51500/R 43,030000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 56,99530 56,99530

0,493011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,35530

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,35530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,01m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

F2R64239 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,73050/R 73,050000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

8,27797/R 32,210000,257C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 9,00847 9,00847
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COST DIRECTE 9,00847

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,00847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,75m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

F9B4UA60 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,96800/R 19,960000,800A0121000 =xOficial 1ah

6,32400/R 15,810000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,29200 22,29200
Materials:

105,94740103,870001,020B0G1UC03 =xPaviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

m2

2,1763972,546200,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 108,12379 108,12379

0,334381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,75017

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,75017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,29m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb tacs i/o
estriat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta.

F9E1S00H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,78040/R 19,960000,490A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,21730/R 15,810000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,99770 14,99770
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3

0,49650160,160000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

8,700005,800001,500B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

4,86772154,530810,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,06589 14,06589
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,224971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,28856

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,28856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,61m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG52457 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23952/R 19,960000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,18972/R 15,810000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,42924 0,42924
Materials:

3,9303059,550000,066B064300C =xFormigó 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

m3

4,242002,020002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 8,17230 8,17230

0,006441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,60798

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,60798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,34m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 6
unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera,
reblert amb formigó reciclat no estructural fins a fins a
5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més
alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG74604 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89620/R 19,960000,095A0121000 =xOficial 1ah

4,50585/R 15,810000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,40205 6,40205
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,3504959,470000,1236B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

14,664002,350006,240BDG434A0 =xConducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

m

0,490000,490001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,990000,150006,600BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

16,351000,8300019,700BDGZP400 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

u

Subtotal... 39,84549 39,84549

0,096031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,34357

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,34357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,64m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 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,
situada en vorera, reblert amb formigó reciclat no
estructural fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu
superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

FDG7AB04 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23952/R 19,960000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,56916/R 15,810000,036A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,80868 0,80868
Materials:

4,8289659,470000,0812B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

0,490000,490001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,330000,150002,200BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,882000,420002,100BDGZP600 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

u
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2,288001,100002,080BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

m

Subtotal... 8,81896 8,81896

0,012131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,63977

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,63977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,00u Arqueta tipus H de formigó armat de 15 cms de gruix,
de mides interiors 80x70x82 cms, amb col·locació del
bastiment i tapa subministrats per la companyia.

FDK29901 Rend.: 1,000

 €1,03m Col·locació de fil guia i comprovació dels conductes.FDK29903 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59880/R 19,960000,030A0121000 =xOficial 1ah

0,42780/R 14,260000,030A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,02660 1,02660

COST DIRECTE 1,02660

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,02660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,51u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDKZ3159 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,98600/R 19,960000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,53350/R 15,810000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,51950 12,51950
Materials:

16,4500016,450001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

2,54146127,073050,020D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 18,99146 18,99146

COST DIRECTE 31,51096

0,00%DESPESES INDIRECTES
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31,51096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,56m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

FG21RK1G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92835/R 20,630000,045A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71300/R 14,260000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,64135 1,64135
Materials:

3,896403,820001,020BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

m

Subtotal... 3,89640 3,89640

0,024621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,56237

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,56237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,62m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

FG319354 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82520/R 20,630000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,57040/R 14,260000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,39560 1,39560
Materials:

2,203202,160001,020BG319350 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 2,20320 2,20320

0,020931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,61973

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,61973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.840,00u Realització i tramitació del projecte elèctric, visat pel
col·legi oficial corresponent i revisat pels serveis
tècnics de Endesa Distribucion Elèctrica. Presentació
de la documentació requerida a EDE per obtenir
l'Autorització Administrativa pel traspas de l'instal·lació.

FG910001 Rend.: 1,000
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 €29,41u Connexió a xarxa existent. Inclou tot el petit material.FH929902 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,31500/R 20,630000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

17,11200/R 14,260001,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 27,42700 27,42700
Materials:

1,980000,330006,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 29,40700

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,40700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,94u Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons
fórmules NTJ

FR44F62A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

174,94000174,940001,000BR44F62A =xPrunus cerasifera Nigra de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 174,94000 174,94000

COST DIRECTE 174,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,51u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

FR614239 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40050/R 28,010000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,62400/R 26,240000,100A012P200 =xOficial 2a jardinerh

44,74800/R 24,860001,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 48,77250 48,77250
Maquinària:

3,54310/R 32,210000,110C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

3,82410/R 42,490000,090C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
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2,15150/R 43,030000,050C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 9,51870 9,51870
Materials:

0,171011,670000,1024B0111000 =xAiguam3

21,0631739,180000,5376B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt

6,2545940,720000,1536BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

Subtotal... 27,48877 27,48877

0,731591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,51156

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,51156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,49m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G21110A4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,58100/R 15,810000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,58100 1,58100
Maquinària:

3,65250/R 73,050000,050C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

4,23700/R 84,740000,050C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 7,88950 7,88950

0,023721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,49422

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,49422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

F2192C06 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,22400/R 64,480000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,22160/R 50,900000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,44560 4,44560

COST DIRECTE 4,44560

0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,44560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,86m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

F2194JF5 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,64256/R 64,480000,072C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,22160/R 50,900000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,86416 5,86416

COST DIRECTE 5,86416

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,86416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XC5 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,09504/R 64,480000,048C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,23039/R 88,610000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,32543 3,32543

COST DIRECTE 3,32543

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,32543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,86m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,50650/R 16,710000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,50650 2,50650
Maquinària:

1,31550/R 8,770000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,31550 1,31550
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0,037601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,85960

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,85960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,94u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,93730/R 50,900000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,93730 4,93730

COST DIRECTE 4,93730

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,93730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,59u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F21H1A53 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,31500/R 20,630000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,16200/R 15,810000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,47700 13,47700
Maquinària:

38,68800/R 64,480000,600C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

8,60210/R 50,900000,169C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

23,90500/R 47,810000,500C1503500 =xCamió grua de 5 th

26,72000/R 53,440000,500C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

Subtotal... 97,91510 97,91510

0,202161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,59426

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,59426COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,20u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

F21QQB01 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17750/R 16,710000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,17750 4,17750
Maquinària:

1,95625/R 15,650000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,95625 1,95625

0,062661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,19641

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,19641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,81m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

F221C472 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,81330/R 84,740000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,81330 3,81330

COST DIRECTE 3,81330

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,81330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,05m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

F2225432 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17781/R 15,810000,201A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,17781 3,17781
Maquinària:

9,82370/R 50,900000,193C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,82370 9,82370

0,047671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,04918

0,00%DESPESES INDIRECTES
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13,04918COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,58560/R 58,560000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,74129/R 67,390000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,32689 1,32689

COST DIRECTE 1,32689

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,61m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

F228510F Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,19050/R 16,710000,550A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,19050 9,19050
Maquinària:

6,15890/R 50,900000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,11850/R 5,670000,550C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 9,27740 9,27740

0,137861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,60576

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,60576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,21m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

F2285SS0 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,01300/R 16,710000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,01300 5,01300
Maquinària:

6,15890/R 50,900000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,70100/R 5,670000,300C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,85990 7,85990
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Materials:

14,263507,710001,850B031S400 =xSorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

t

Subtotal... 14,26350 14,26350

0,075201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,21160

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,21160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,80m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com
a màxim

F228U010 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,34200/R 16,710000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,34200 3,34200
Maquinària:

6,14872/R 50,900000,1208C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,13400/R 5,670000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,28272 7,28272
Materials:

19,1245016,630001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 19,12450 19,12450

0,050131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,79935

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,79935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,57m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

F2R35069 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,56655/R 38,390000,145C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 5,56655 5,56655

COST DIRECTE 5,56655

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,56655COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,64m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

F2R54269 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,64147/R 38,390000,173C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,64147 6,64147

COST DIRECTE 6,64147

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,64147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,01m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de grava
volcànica a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

F2R69901 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,73050/R 73,050000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

8,27797/R 32,210000,257C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 9,00847 9,00847

COST DIRECTE 9,00847

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,00847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA73G1 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,0000021,000001,000B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 21,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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21,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,15m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,150003,150001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,66m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense
adherir

F7B451L0 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95400/R 23,850000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,42340/R 21,170000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,37740 1,37740
Materials:

2,266002,060001,100B7B151L0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2

m2

Subtotal... 2,26600 2,26600

0,020661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,66406

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,66406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,08m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

F921R01F Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79050/R 15,810000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,79050 0,79050
Maquinària:

2,04960/R 58,560000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
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2,02170/R 67,390000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,06225/R 42,490000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,13355 5,13355
Materials:

0,083501,670000,050B0111000 =xAiguam3

10,062508,750001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

m3

Subtotal... 10,14600 10,14600

0,011861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,08191

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,08191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,04m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

F931201J Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79050/R 15,810000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,79050 0,79050
Maquinària:

2,04960/R 58,560000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,69560/R 67,390000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,06225/R 42,490000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,80745 5,80745
Materials:

0,083501,670000,050B0111000 =xAiguam3

18,3425015,950001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,42600 18,42600

0,011861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,03581

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,03581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,45m3 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

F9365G11 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99400/R 19,960000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,11450/R 15,810000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,10850 10,10850
Maquinària:
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0,66150/R 4,410000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,66150 0,66150
Materials:

62,5275059,550001,050B064300C =xFormigó 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

m3

Subtotal... 62,52750 62,52750

0,151631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,44913

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,44913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,81m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, 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

F961A8GA Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12972/R 19,960000,257A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,45835/R 15,810000,535A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,58807 13,58807
Materials:

6,1586157,130000,1078B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

19,8555018,910001,050B96118G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 26,01411 26,01411

0,203821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,80600

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,80600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,00m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 23x25
cm, 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

F961AAGA Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68860/R 19,960000,285A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,48600/R 15,810000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,17460 15,17460
Materials:
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12,3172357,130000,2156B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,2840026,120000,700B9611AG0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 40x25 cm

m

Subtotal... 30,60123 30,60123

0,227621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,00345

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,00345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,45m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

F9715G11 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99200/R 19,960000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,48600/R 15,810000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,47800 13,47800
Maquinària:

0,26460/R 4,410000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,26460 0,26460
Materials:

65,5050059,550001,100B064300C =xFormigó 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

m3

Subtotal... 65,50500 65,50500

0,202171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,44977

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,44977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,11m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98800/R 19,960000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,66005/R 15,810000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,64805 7,64805
Maquinària:

0,14910/R 1,420000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,14910 0,14910
Materials:
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0,24024160,160000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,6252133,080000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,332801,600003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 6,19825 6,19825

0,114721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,11012

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,11012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,68u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 220x80x20
cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

F991UA50 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,97000/R 19,960000,750A0121000 =xOficial 1ah

11,85750/R 15,810000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,82750 26,82750
Materials:

10,4472058,040000,180B064500C =xFormigó 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

m3

143,00400119,170001,200B99ZZ050 =xEscocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 153,45120 153,45120

0,402411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,68111

0,00%DESPESES INDIRECTES

180,68111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,53m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou
l'aixecament de tapes de serveis.

F9E1320G Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,98000/R 19,960000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,21730/R 15,810000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,19730 15,19730
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3

0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

5,916005,800001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
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4,86772154,530810,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,10562 11,10562

0,227961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,53088

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,53088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,51t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H117C1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37924/R 19,960000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,35966/R 15,810000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,73890 1,73890
Maquinària:

0,80868/R 67,390000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,53720/R 53,720000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,73932/R 61,610000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 2,08520 2,08520
Materials:

52,6600052,660001,000B9H117C1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 52,66000 52,66000

0,026081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,51018

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,51018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,45m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

F9J12E60 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05849/R 16,710000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05849 0,05849
Maquinària:

0,09846/R 28,130000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09846 0,09846
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Materials:

0,288000,240001,200B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 0,28800 0,28800

0,000881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,44583

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,44583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,66u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15750/R 20,630000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40500/R 17,620000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,56250 9,56250
Maquinària:

2,81604/R 45,420000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,81604 2,81604
Materials:

30,1400030,140001,000BBM12601 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

u

Subtotal... 30,14000 30,14000

0,143441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,66198

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,66198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,52u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

FBB11351 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15750/R 20,630000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40500/R 17,620000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,56250 9,56250
Maquinària:

2,81604/R 45,420000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,81604 2,81604
Materials:



Projecte d´urbanització. PA21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

38,0000038,000001,000BBM13601 =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

u

Subtotal... 38,00000 38,00000

0,143441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,52198

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,52198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,61m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1220 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99800/R 19,960000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,58100/R 15,810000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,57900 2,57900
Materials:

18,0000018,000001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

m

1,9927667,780990,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 19,99276 19,99276

0,038691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,61045

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,61045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,92u Canal de polipropilé i perfil galvanitzat amb pendent,
sortida lliure, vertical, de 200 a 300 mm d'amplària, de
100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M
125, col.locada damunt base de formigó.

FD5E1J5C Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99400/R 19,960000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

2,37150/R 15,810000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,36550 5,36550
Materials:

1,1608058,040000,020B064500B =xFormigó 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

m3

56,3100056,310001,000BD5E1J5C =xCanal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent,
sortida lliure, horitzontal, de 1.5 mm de gruix, de 200 a
300 mm, per a una càrrega classe M 125 d'amplària,
de 100 a 200 mm d'alçària

m
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Subtotal... 57,47080 57,47080

0,080481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,91678

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,91678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,26u Caixa per a emborna sifònicl de 70x30x85 cm, amb
parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5J4F08 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,95800/R 19,960001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,60050/R 15,810001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,55850 37,55850
Materials:

16,3107559,550000,2739B064300C =xFormigó 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

m3

1,288961,280001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,540002,750000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 19,13971 19,13971

0,563381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,26159

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,26159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,85u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

FD5Z73CK Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19760/R 19,960000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,94860/R 15,810000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,14620 2,14620
Materials:

22,6700022,670001,000BD5Z73C0 =xReixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2
de superfície d'absorció

u

Subtotal... 22,67000 22,67000

0,032191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,84839

0,00%DESPESES INDIRECTES
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24,84839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,69u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter. MOdel Barcelona o
similar.

FD5Z9CC4 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,38320/R 19,960000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,64020/R 15,810000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,02340 15,02340
Materials:

1,2108030,270000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

50,2300050,230001,000BD5Z9CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 800x300x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 51,44080 51,44080

0,225351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,68955

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,68955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,39m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JG186 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88820/R 20,630000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,46680/R 17,620000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,35500 5,35500
Materials:

6,956406,820001,020BD7JG180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 6,95640 6,95640

0,080331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,39172

0,00%DESPESES INDIRECTES
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12,39172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,41m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG32377 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29940/R 19,960000,015A0121000 =xOficial 1ah

0,47430/R 15,810000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,77370 0,77370
Materials:

7,2055559,550000,121B064300C =xFormigó 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

m3

0,306000,150002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,464600,230002,020BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

u

2,646001,260002,100BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 10,62215 10,62215

0,011611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,40746

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,40746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,24m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera,
reblert amb formigó reciclat no estructural fins a fins a
5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més
alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG74224 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69860/R 19,960000,035A0121000 =xOficial 1ah

1,66005/R 15,810000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,35865 2,35865
Materials:
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4,7457159,470000,0798B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

4,888002,350002,080BDG434A0 =xConducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

m

0,490000,490001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,330000,150002,200BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

5,395000,830006,500BDGZP400 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

u

Subtotal... 15,84871 15,84871

0,035381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,24274

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,24274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17620/R 17,620000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,17620 0,17620
Materials:

0,499800,490001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,49980 0,49980

0,002641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,67864

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,67864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,60u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 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

FDK262B7 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,98000/R 19,960000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

15,81000/R 15,810001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,79000 25,79000
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Maquinària:

9,08400/R 45,420000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 9,08400 9,08400
Materials:

3,2908758,040000,0567B064500B =xFormigó 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

m3

15,0500015,050001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 18,34087 18,34087

0,386851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,60172

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,60172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,76u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
70x70x85 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

FDK262M7 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,97200/R 19,960000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

22,13400/R 15,810001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,10600 36,10600
Maquinària:

22,71000/R 45,420000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 22,71000 22,71000
Materials:

9,1413058,040000,1575B064500B =xFormigó 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

m3

65,2600065,260001,000BDK214M5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 74,40130 74,40130

0,541591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,75889

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,75889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,30u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,98600/R 19,960000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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5,53350/R 15,810000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,51950 12,51950
Materials:

0,1389433,080000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,4500016,450001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 16,58894 16,58894

0,187791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,29623

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,29623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,13u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZHLB4 Rend.: 1,010P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,89307/R 19,960000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,04406/R 15,810000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,93713 15,93713
Materials:

0,2084033,080000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

137,75000137,750001,000BDKZHLB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 137,95840 137,95840

0,239061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,13459

0,00%DESPESES INDIRECTES

154,13459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,11u Connexió amb la xarxa de sanejament actual, en el
lloc convingut amb la companyia. Inclou tot el material.

FDX29901 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,96000/R 19,960001,000A0121000 =xOficial 1ah

28,52000/R 14,260002,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 48,48000 48,48000
Materials:

205,6320064,260003,200BFY32H78 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531-98, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua

u
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Subtotal... 205,63200 205,63200

COST DIRECTE 254,11200

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,11200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,88u Retirada elements actuals, inclou trasllat a abocador i
canon.

FDX29902 Rend.: 0,125P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,84000/R 19,960000,500A0121000 =xOficial 1ah

57,04000/R 14,260000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 136,88000 136,88000

COST DIRECTE 136,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,52u Connexió a la xarxa actual de Telefònica i de
Telecomunicacions. Inclou tot el material.

FDX29903 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,98000/R 19,960000,500A0121000 =xOficial 1ah

7,13000/R 14,260000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 17,11000 17,11000
Materials:

51,4080064,260000,800BFY32H78 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531-98, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua

u

Subtotal... 51,40800 51,40800

COST DIRECTE 68,51800

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,51800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,65m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

FF32D795 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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12,37800/R 20,630000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,57200/R 17,620000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,95000 22,95000
Materials:

17,2788016,940001,020BF32D790 =xTub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

9,8310098,310000,100BFW32D79 =xAccessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

u

3,250003,250001,000BFY32D79 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

u

Subtotal... 30,35980 30,35980

0,344251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,65405

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,65405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20m Tub de polietilè de d40 mm i 6 atm, per al reg.FF99X001 Rend.: 1,000P- 50

 €26,50u Anell de degoteig obert format per 7 degotadors de
3,50 l/h cadascun, amb tub PEd16 de 4 atm
autocompensat.

FF99X006 Rend.: 1,000P- 51

 €430,00u Trasllat de la vàlvula de d100 i connexió del tram nou a
la xarxa actual.

FFX10001 Rend.: 1,000P- 52

 €95,63u Connexió amb la xarxa de reg actual, en el lloc
convingut amb la companyia. Inclou tot el material. 

FFX29901 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,98000/R 19,960000,500A0121000 =xOficial 1ah

21,39000/R 14,260001,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 31,37000 31,37000
Materials:

64,2600064,260001,000BFY32H78 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531-98, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua

u

Subtotal... 64,26000 64,26000
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COST DIRECTE 95,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,53u Elements bàsics de canonada de fosa (T, tap ceg,...)FFX29903 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,96000/R 19,960001,000A0121000 =xOficial 1ah

14,26000/R 14,260001,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 34,22000 34,22000
Materials:

98,3100098,310001,000BFW32D79 =xAccessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

u

Subtotal... 98,31000 98,31000

COST DIRECTE 132,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces
en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

FFZA3A40 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,58680/R 19,960000,330A0121000 =xOficial 1ah

5,21730/R 15,810000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,80410 11,80410
Materials:

17,9547565,290000,275B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

14,172670,8802916,100D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 32,12742 32,12742

0,295102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,22662

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,22662COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,93u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a clau
de pas en conduccions de diàmetre entre 100 i 110
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

FFZA4A40 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43312/R 19,960000,172A0121000 =xOficial 1ah

2,71932/R 15,810000,172A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,15244 6,15244
Materials:

9,2124265,290000,1411B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,412040,880298,420D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 16,62446 16,62446

0,153812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,93071

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,93071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,70u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment

FG1B0652 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18900/R 20,630000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,27800/R 14,260000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,46700 10,46700
Materials:

183,12000183,120001,000BG1B0650 =xArmari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa
fixa

u

4,960004,960001,000BGW1B000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

u

Subtotal... 188,08000 188,08000

0,157011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,70400

0,00%DESPESES INDIRECTES

198,70400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,77m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com
a canalització soterrada

FG21RF1G Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,82520/R 20,630000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71300/R 14,260000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,53820 1,53820
Materials:

2,213402,170001,020BG21RF10 =xTub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,2 mm de gruix

m

Subtotal... 2,21340 2,21340

0,023071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,77467

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,77467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,27m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, muntat com a canalització soterrada

FG22RG1K Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68079/R 20,630000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,28520/R 14,260000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,96599 0,96599
Materials:

1,285201,260001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,28520 1,28520

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,26568

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,26568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22RP1K Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86646/R 20,630000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,28520/R 14,260000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,15166 1,15166
Materials:
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3,988203,910001,020BG22RP10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,98820 3,98820

0,017271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,15713

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,15713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,43m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment grapat a façana.

FG23RD15 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13465/R 20,630000,055A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71300/R 14,260000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,84765 1,84765
Materials:

9,315008,100001,150BG23RD10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

m

0,240000,240001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 9,55500 9,55500

0,027711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,43036

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,43036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,19m Subministre i col·locació de plaques de plàstic rígid per
a protecció de línees elèctriques i senyalització amb
cintes plàstiques.

FG299001 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20553/R 15,810000,013A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,20553 0,20553
Materials:

0,110000,100001,100B0A1PLAS =xLàmina de plàstic per assenyalar la presència de
serveis.

m

1,870001,700001,100BGA1PLAS =xPlaca de plàstic per a la protecció i senyalització de
serveis.

m

Subtotal... 1,98000 1,98000
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COST DIRECTE 2,18553

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,18553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m 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

FG319234 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30945/R 20,630000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,21390/R 14,260000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,52335 0,52335
Materials:

0,795600,780001,020BG319230 =xCable 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

m

Subtotal... 0,79560 0,79560

0,007851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,32680

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,09m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x240+150 mm2 i col.locat en tub.
Subministrat i col·locat amb tots els accesoris.

FG319902 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18900/R 20,630000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,27800/R 14,260000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,46700 10,46700
Materials:

19,6200019,620001,000BG31BB90 =xConductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x70 mm2+35 mm2

m

Subtotal... 19,62000 19,62000

COST DIRECTE 30,08700

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,08700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,49m 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

FG31B554 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82520/R 20,630000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,57040/R 14,260000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,39560 1,39560
Materials:

3,070203,010001,020BG31B550 =xCable 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

m

Subtotal... 3,07020 3,07020

0,020931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,48673

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,48673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,83m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380707 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,12600/R 20,630000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,85200/R 14,260000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,97800 6,97800
Materials:

0,601800,590001,020BG380700 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2m

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 0,75180 0,75180

0,104671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,83447

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,83447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,91m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

FG380902 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06300/R 20,630000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,13900/R 14,260000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,20200 4,20200
Materials:
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1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,330000,330001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,64580 1,64580

0,063031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,91083

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,91083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,12600/R 20,630000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,85200/R 14,260000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,97800 6,97800
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,46580 1,46580

0,104671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,54847

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,54847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,52u Partida alçada d'abonament integre per als drets de
supervisió de les noves instal·lacions de la xarxa de
distribució, realitzat per Endesa Distribuidora Electrica,
segons estudi NSCRGI-9031051

FG929904 Rend.: 1,000P- 69

 €23,79u 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

FGD1222E Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80679/R 20,630000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,32258/R 14,260000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,12937 8,12937
Materials:

11,4200011,420001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u
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Subtotal... 15,54000 15,54000

0,121941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,79131

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,79131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,44u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1322E Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,11624/R 20,630000,248A012H000 =xOficial 1a electricistah

35,36480/R 14,260002,480A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,48104 40,48104
Materials:

15,2300015,230001,000BGD13220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 19,35000 19,35000

0,607221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,43826

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,43826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,90m Desmuntatge de xarxa aèria d'enllumenat públic, amb
camió cistella.

FGZ19906 Rend.: 1,000P- 72

 €931,20u Treballs d'adequació d'instal·lacions existents i dels
materials utilitzats en l'entroncament, realitzats per
Endesa Distribucion Electrica, segons estudi
NSCRGI-9031051.

FGZ19918 Rend.: 1,000P- 73

 €650,00u Subministre i col·locació d'armari prefabricat monobloc
i peana, amb porta metàl·lica. Capacitat per una caixa
de distribució per urbanitzacions (ref. 0550014). Inclou
peana especial, disenyada i obligatoria per la
Compañia ENDESA. S'inclou la formació del forat en
cas d'anar empotrat.

FGZ19934 Rend.: 1,000P- 74
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 €1.670,00u Connexió de la línia nova al quadre d'enllumenat
existent al c/Peralada. Inclou tots els mecanismes
necessaris (Magnetotèrmics i diferencials) i totes les
connexions elèctriques i de terra. Inclou també l'obra
civil necessaria.

FH929903 Rend.: 1,000P- 75

 €466,42u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó de
60x60x100 cms

FHM11L22 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,93390/R 20,630000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,55780/R 14,260000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,95250/R 15,810000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,44420 22,44420
Maquinària:

24,07260/R 45,420000,530C1503000 =xCamió gruah

20,59580/R 38,860000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 44,66840 44,66840
Materials:

23,2160058,040000,400B064500C =xFormigó 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

m3

335,70000335,700001,000BHM11L22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 398,96600 398,96600

0,336661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 466,41526

0,00%DESPESES INDIRECTES

466,41526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,33u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó de
60x60x80 cms

FHM19901 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,93390/R 20,630000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,55780/R 14,260000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,95250/R 15,810000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,44420 22,44420
Maquinària:
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24,07260/R 45,420000,530C1503000 =xCamió gruah

20,59580/R 38,860000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 44,66840 44,66840
Materials:

17,4120058,040000,300B064500C =xFormigó 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

m3

201,42000335,700000,600BHM11L22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 258,88200 258,88200

0,336661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,33126

0,00%DESPESES INDIRECTES

326,33126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €412,39u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK09, amb un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 49 W
de potència total, flux lluminós 6522 lumen,
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 80000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport. Regulador de
fluxe Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o similar.

FHN15FA6 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22050/R 20,630000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,99100/R 14,260000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,21150 12,21150
Materials:

400,00000400,000001,000BHN15FA6 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 32 LED
i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
49 W de potència total, flux lluminós de 6522 lumen,
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport. Model Circus de Salvi.

u

Subtotal... 400,00000 400,00000

0,183171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 412,39467

0,00%DESPESES INDIRECTES

412,39467COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €372,39u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK09, amb un total de 16 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 25 W
de potència total, flux lluminós 3697 lumen,
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 80000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport. Regulador de
fluxe Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o similar.

FHN19901 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22050/R 20,630000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,99100/R 14,260000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,21150 12,21150
Materials:

360,00000400,000000,900BHN15FA6 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 32 LED
i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
49 W de potència total, flux lluminós de 6522 lumen,
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport. Model Circus de Salvi.

u

Subtotal... 360,00000 360,00000

0,183171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 372,39467

0,00%DESPESES INDIRECTES

372,39467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €308,68u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC,
de 1,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i
estructura de fosa, col·locat amb fixacions
mecàniques. Model Modo C106 de Fàbregas o similar.

FQ113251 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,31500/R 20,630000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,90500/R 15,810000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,22000 18,22000
Materials:

290,00000290,000001,000BQ113251 =xBanc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 1,8 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de
planxa de fosa, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

u

Subtotal... 290,00000 290,00000

0,455502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 308,67550

0,00%DESPESES INDIRECTES
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308,67550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €477,62u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques. Model
Concentrica de Durbanis o similar.

FQ226010 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19160/R 19,960000,210A0121000 =xOficial 1ah

3,32010/R 15,810000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,51170 7,51170
Materials:

470,00000470,000001,000BQ226011 =xPaperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per
a col·locació superficial. Model Concentrica de
Durbanis.

u

Subtotal... 470,00000 470,00000

0,112681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 477,62438

0,00%DESPESES INDIRECTES

477,62438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,98u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

FQ42A015 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98800/R 19,960000,300A0121000 =xOficial 1ah

12,64800/R 15,810000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,63600 18,63600
Maquinària:

2,60800/R 3,260000,800C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,60800 2,60800
Materials:

23,5000023,500001,000BQ42A015 =xPilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, per a encastar

u

5,7709573,049990,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 29,27095 29,27095
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0,465902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,98085

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,98085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,43u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred
(AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

FR41252C Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

193,43000193,430001,000BR41252C =xAcer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

u

Subtotal... 193,43000 193,43000

COST DIRECTE 193,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de
40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

FR4H3446 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,430003,430001,000BR4H3446 =xRosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

u

Subtotal... 3,43000 3,43000

COST DIRECTE 3,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,14u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

FR612356 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80100/R 28,010000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,24800/R 26,240000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh
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6,46360/R 24,860000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 14,51260 14,51260
Maquinària:

14,75082/R 50,900000,2898C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,73040/R 32,210000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

6,37350/R 42,490000,150C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

5,67996/R 43,030000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 34,53468 34,53468
Materials:

0,267201,670000,160B0111000 =xAiguam3

19,7467239,180000,504B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt

5,8636840,720000,144BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

Subtotal... 25,87760 25,87760

0,217691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,14257

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,14257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,45u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

FR662228 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25209/R 28,010000,009A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,47232/R 26,240000,018A012P200 =xOficial 2a jardinerh

3,23180/R 24,860000,130A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,95621 3,95621
Maquinària:

0,21245/R 42,490000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,21245 0,21245
Materials:

0,008351,670000,005B0111000 =xAiguam3

1,7622262,050000,0284B0315601 =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

t

0,4526355,880000,0081BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

m3

Subtotal... 2,22320 2,22320

0,059341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,45120

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,45120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,75u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

FRZ22A23 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,45066/R 28,010000,266A012P000 =xOficial 1a jardinerh

6,61276/R 24,860000,266A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 14,06342 14,06342
Materials:

14,740007,370002,000BRZ21A20 =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

u

0,740000,370002,000BRZ22510 =xAbraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

u

Subtotal... 15,48000 15,48000

0,210951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,75437

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,75437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,49m3 Retirada de pedres de grans dimensionsG2119901 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,58100/R 15,810000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,58100 1,58100
Maquinària:

3,65250/R 73,050000,050C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

4,23700/R 84,740000,050C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 7,88950 7,88950

0,023721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,49422

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,49422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,29u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

G21B4001 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,98600/R 19,960000,350A0121000 =xOficial 1ah



Projecte d´urbanització. PA21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,35500/R 16,710000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,34100 15,34100
Maquinària:

4,32016/R 64,480000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,88094/R 50,900000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,20327/R 47,810000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th

2,31350/R 6,610000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 12,71787 12,71787

0,230121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,28898

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,28898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,40m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8
mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm
de formigó HM-20/P/20/I

GDG3U011 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19360/R 19,960000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,52960/R 15,810000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,72320 5,72320
Materials:

5,9550059,550000,100B064300C =xFormigó 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

m3

7,640003,820002,000BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

m

Subtotal... 13,59500 13,59500

0,085851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,40405

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,40405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €528,26u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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

GDK26E17 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,98600/R 19,960000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,06700/R 15,810000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,05300 18,05300
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Maquinària:

7,58514/R 45,420000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,58514 7,58514
Materials:

10,2382658,040000,1764B064500B =xFormigó 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

m3

492,11000492,110001,000BDK218ZJ =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 502,34826 502,34826

0,270801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 528,25720

0,00%DESPESES INDIRECTES

528,25720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.583,73pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra (2%)

PPA90008 Rend.: 1,000P- 92
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Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 10 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

3,86 193,000 744,98

2 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 1)

4,45 82,000 364,90

3 F2194JF5 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 retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

5,86 122,600 718,44

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 3)

3,33 59,000 196,47

5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

4,94 3,000 14,82

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 - 8)

3,81 126,150 480,63

7 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 10)

1,33 319,500 424,94

8 F2R69901 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de grava volcànica a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

9,01 12,000 108,12

9 G2119901 m3 Retirada de pedres de grans dimensions (P - 88) 9,49 14,400 136,66

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 7)

6,20 5,000 31,00

11 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 89)

28,29 4,000 113,16

TOTAL Capítol 01.10 3.334,12

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 20 VIALITAT

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 20)

16,08 109,815 1.765,83

2 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 - 22)

73,45 39,850 2.926,98

3 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 21)

25,04 7,680 192,31

4 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de serveis. (P - 28)

26,53 547,900 14.535,79

5 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 29)

56,51 5,530 312,50

6 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 30)

0,45 38,400 17,28

EUR
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7 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, 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 (P - 23)

39,81 57,000 2.269,17

8 F961AAGA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 23x25 cm, 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 (P - 24)

46,00 26,000 1.196,00

9 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 25)

79,45 5,760 457,63

10 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 26)

14,11 72,000 1.015,92

11 F991UA50 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 220x80x20 cm i de 10 mm de
gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 27)

180,68 6,000 1.084,08

12 F7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir (P - 19)

3,66 11,880 43,48

TOTAL Capítol 01.20 25.816,97

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 30 SANEJAMENT

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

3,86 32,000 123,52

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 3)

3,33 12,000 39,96

3 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 9)

13,05 45,600 595,08

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 13)

29,80 17,400 518,52

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 11)

18,61 28,200 524,80

6 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 - 22)

73,45 2,760 202,72

7 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 29)

56,51 1,988 112,34

8 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

12,39 68,000 842,52

9 FD5J4F08 u Caixa per a emborna sifònicl de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 35)

57,26 3,000 171,78

10 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter. MOdel Barcelona o
similar. (P - 37)

66,69 3,000 200,07

EUR
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11 FD5E1J5C u Canal de polipropilé i perfil galvanitzat amb pendent, sortida lliure,
vertical, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a
una càrrega classe M 125, col.locada damunt base de formigó. (P - 34)

62,92 2,000 125,84

12 FD5Z73CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment (P - 36)

24,85 2,000 49,70

13 FDX29901 u Connexió amb la xarxa de sanejament actual, en el lloc convingut amb
la companyia. Inclou tot el material. (P - 46)

254,11 6,000 1.524,66

TOTAL Capítol 01.30 5.031,51

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 35 ABASTAMENT D'AIGUA

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

3,86 42,000 162,12

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 3)

3,33 3,200 10,66

3 F2194JF5 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 retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

5,86 5,600 32,82

4 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 9)

13,05 15,040 196,27

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 13)

29,80 3,760 112,05

6 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 11)

18,61 9,520 177,17

7 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 - 22)

73,45 1,760 129,27

8 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 29)

56,51 0,461 26,05

9 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de serveis. (P - 28)

26,53 5,600 148,57

10 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
al fons de la rasa (P - 49)

53,65 59,000 3.165,35

11 FFZA4A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó (P - 56)

22,93 1,000 22,93

12 FFZA3A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó (P - 55)

44,23 1,000 44,23

13 FFX29903 u Elements bàsics de canonada de fosa (T, tap ceg,...) (P - 54) 132,53 2,000 265,06

14 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 41)

0,68 50,000 34,00

15 FFX10001 u Trasllat de la vàlvula de d100 i connexió del tram nou a la xarxa actual.
(P - 52)

430,00 1,000 430,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.35 4.956,55

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 40 BAIXA TENSIÓ

1 FGZ19918 u Treballs d'adequació d'instal·lacions existents i dels materials utilitzats
en l'entroncament, realitzats per Endesa Distribucion Electrica, segons
estudi NSCRGI-9031051. (P - 73)

931,20 1,000 931,20

2 FG929904 u Partida alçada d'abonament integre per als drets de supervisió de les
noves instal·lacions de la xarxa de distribució, realitzat per Endesa
Distribuidora Electrica, segons estudi NSCRGI-9031051 (P - 69)

101,52 1,000 101,52

3 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o panots de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

3,86 32,000 123,52

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 3)

3,33 6,400 21,31

5 F2194JF5 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 retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

5,86 3,400 19,92

6 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 9)

13,05 29,760 388,37

7 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 12)

27,21 8,000 217,68

8 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 11)

18,61 9,440 175,68

9 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 - 22)

73,45 3,080 226,23

10 F9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 29)

56,51 0,922 52,10

11 FG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 60)

5,16 159,000 820,44

12 FG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment grapat a façana. (P - 61)

11,43 6,000 68,58

13 FG299001 m Subministre i col·locació de plaques de plàstic rígid per a protecció de
línees elèctriques i senyalització amb cintes plàstiques. (P - 62)

2,19 159,000 348,21

14 FG319902 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de
secció 3x240+150 mm2 i col.locat en tub. Subministrat i col·locat amb
tots els accesoris. (P - 64)

30,09 143,000 4.302,87

15 FGZ19934 u Subministre i col·locació d'armari prefabricat monobloc i peana, amb
porta metàl·lica. Capacitat per una caixa de distribució per
urbanitzacions (ref. 0550014). Inclou peana especial, disenyada i
obligatoria per la Compañia ENDESA. S'inclou la formació del forat en
cas d'anar empotrat.

(P - 74)

650,00 1,000 650,00

16 FG1B0652 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa fixa, muntat
superficialment (P - 57)

198,70 1,000 198,70

EUR
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17 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 71)

60,44 1,000 60,44

18 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 67)

5,91 2,000 11,82

TOTAL Capítol 01.40 8.718,59

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 50 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FGZ19906 m Desmuntatge de xarxa aèria d'enllumenat públic, amb camió cistella.
(P - 72)

1,90 78,000 148,20

2 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

111,59 3,400 379,41

3 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 9)

13,05 19,680 256,82

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 12)

27,21 9,840 267,75

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 11)

18,61 9,840 183,12

6 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 59)

2,27 123,000 279,21

7 FG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment grapat a façana. (P - 61)

11,43 3,000 34,29

8 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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 - 42)

53,60 8,000 428,80

9 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 44)

29,30 8,000 234,40

10 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó de 60x60x100
cms (P - 76)

466,42 4,000 1.865,68

11 FHM19901 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó de 60x60x80
cms (P - 77)

326,33 3,000 978,99

12 FHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos,
equipat amb LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK09, amb un
total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
49 W de potència total, flux lluminós 6522 lumen, temperatura de color
3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe
Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o similar. (P - 78)

412,39 7,000 2.886,73

13 FHN19901 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos,
equipat amb LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK09, amb un
total de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
25 W de potència total, flux lluminós 3697 lumen, temperatura de color
3000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport. Regulador de fluxe

372,39 3,000 1.117,17

EUR
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Dinvar 1/10V. Model Circus de Salvi o similar. (P - 79)

14 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 68)

8,55 123,000 1.051,65

15 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 - 70)

23,79 3,000 71,37

16 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 66)

7,83 10,000 78,30

17 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 - 65)

4,49 125,000 561,25

18 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 - 63)

1,33 72,000 95,76

19 FH929903 u Connexió de la línia nova al quadre d'enllumenat existent al
c/Peralada. Inclou tots els mecanismes necessaris (Magnetotèrmics i
diferencials) i totes les connexions elèctriques i de terra. Inclou també
l'obra civil necessaria. (P - 75)

1.670,00 1,000 1.670,00

TOTAL Capítol 01.50 12.588,90

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 60 TELECOMUNICACIONS

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 9)

13,05 32,640 425,95

2 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 11)

18,61 21,760 404,95

3 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 - 22)

73,45 1,020 74,92

4 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland. Inclou l'aixecament de tapes de serveis. (P - 28)

26,53 6,800 180,40

5 FDG74224 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de
conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN
10, situada en vorera, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 40)

18,24 100,000 1.824,00

6 GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2
tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de
recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 90)

19,40 65,000 1.261,00

7 FDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
39)

11,41 10,000 114,10

8 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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 - 42)

53,60 3,000 160,80

9 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 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 - 43)

133,76 1,000 133,76

EUR
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10 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia, 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 - 91)

528,26 1,000 528,26

11 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 44)

29,30 3,000 87,90

12 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 45)

154,13 1,000 154,13

13 FDX29902 u Retirada elements actuals, inclou trasllat a abocador i canon. (P - 47) 136,88 1,000 136,88

14 FDX29903 u Connexió a la xarxa actual de Telefònica i de Telecomunicacions.
Inclou tot el material. (P - 48)

68,52 5,000 342,60

TOTAL Capítol 01.60 5.829,65

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 70 JARDINERIA

1 FR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 83)

193,43 6,000 1.160,58

2 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 85)

75,14 6,000 450,84

3 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 84)

3,43 12,000 41,16

4 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 86)

6,45 12,000 77,40

5 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 87)

29,75 6,000 178,50

6 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 58)

3,77 60,000 226,20

7 FF99X001 m Tub de polietilè de d40 mm i 6 atm, per al reg. (P - 50) 1,20 60,000 72,00

8 FF99X006 u Anell de degoteig obert format per 7 degotadors de 3,50 l/h cadascun,
amb tub PEd16 de 4 atm autocompensat. (P - 51)

26,50 6,000 159,00

9 FFX29901 u Connexió amb la xarxa de reg actual, en el lloc convingut amb la
companyia. Inclou tot el material.  (P - 53)

95,63 1,000 95,63

TOTAL Capítol 01.70 2.461,31

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 80 SENYALITZACIO

1 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada

50,52 1,000 50,52

EUR
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mecànicament (P - 32)

2 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 31)

42,66 1,000 42,66

3 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 33)

22,61 8,000 180,88

TOTAL Capítol 01.80 274,06

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 90 MOBILIARI

1 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC, de 1,80 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de fosa, col·locat amb
fixacions mecàniques. Model Modo C106 de Fàbregas o similar. (P -
80)

308,68 6,000 1.852,08

2 FQ226010 u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color
negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques.
Model Concentrica de Durbanis o similar. (P - 81)

477,62 2,000 955,24

3 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 82)

50,98 9,000 458,82

TOTAL Capítol 01.90 3.266,14

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 94 GESTIÓ DELS RESIDUS

1 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

5,57 195,129 1.086,87

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

3,15 195,129 614,66

3 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

6,64 59,712 396,49

4 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

21,00 59,712 1.253,95

TOTAL Capítol 01.94 3.351,97

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS

Capítol 97 SEGURETAT I SALUT

1 PPA90008 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
(2%) (P - 92)

1.583,73 1,000 1.583,73

TOTAL Capítol 01.97 1.583,73

EUR



Projecte d´urbanització. PA21

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.10  MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 3.334,12

Capítol 01.20  VIALITAT 25.816,97

Capítol 01.30  SANEJAMENT 5.031,51

Capítol 01.35  ABASTAMENT D'AIGUA 4.956,55

Capítol 01.40  BAIXA TENSIÓ 8.718,59

Capítol 01.50  ENLLUMENAT PÚBLIC 12.588,90

Capítol 01.60  TELECOMUNICACIONS 5.829,65

Capítol 01.70  JARDINERIA 2.461,31

Capítol 01.80  SENYALITZACIO 274,06

Capítol 01.90  MOBILIARI 3.266,14

Capítol 01.94  GESTIÓ DELS RESIDUS 3.351,97

Capítol 01.97  SEGURETAT I SALUT 1.583,73

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS 77.213,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
77.213,50

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost TEXT REFOS 77.213,50

77.213,50

euros



Projecte d´urbanització. PA21

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 77.213,50

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 77.213,50............................................................. 10.037,76

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 77.213,50................................................................ 4.632,81

Subtotal 91.884,07

21 % IVA SOBRE 91.884,07............................................................................................... 19.295,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 111.179,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT ONZE MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )
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