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AMIDAMENTS Data: 14/07/20 Pàg.: 1

Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 01  MAGATZEM AGRÍCOLA
Apartat ES  ESTRUCTURA

1 E4P31141 u Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 10 m de llum com a
màxim, col·locada amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 E4P11661 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 6 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la
base, col·locat amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 E4P56321 m Corretja prefabricada formigó, d'alçada 22 cm col·locada amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 200,000
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AMIDAMENTS Data: 14/07/20 Pàg.: 2

Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 01  MAGATZEM AGRÍCOLA
Apartat FO  FONAMENTACIÓ

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 45,700

3 E4PZEP55 u Reblert amb morter sense retracció de l'encastament de pilar prefabricat de 40x40 cm en pou de formigó d'altura
h<1,5m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 E31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 633,326

5 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 45,700
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AMIDAMENTS Data: 14/07/20 Pàg.: 3

Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 01  MAGATZEM AGRÍCOLA
Apartat IE  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EGE1N211 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada, potència de pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima
del 14.1%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EGAK2A1E u Bateria de 370Ah per a instal·lació fotovoltaica de 12V, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EGAK2A1F u Regulador de càrrega per a instal·lació fotovoltaica, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ASKNAUB u Connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 2A321EUB u Compra i disposició de llum de tecnologia LED de 12V, 12W de potència màxima i temperatura de llum 3000K
amb rendiment lumínic 100lm/W.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

6 5A1ELAUB u Compra i disposició d'un interruptor automàtic de 40A intensitat nominal, 10000A de poder de tall i corba C.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 5A1ELAUC u Compra i col·locació de fusible de 2A.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 5A1ELAUD u Compra i col·locació de fusible de 4A.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 5A1ELAUE u Compra i col·locació de fusible de 3A.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 5A1ELAUF u Compra i col·locació de fusible de 15A.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 5A1ELAUG u Compra i col·locació de fusible de 55A.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 5A1ELAUH u Compra i col·locació de fusible de 30A.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 ES8A6EA u Compra i col·locació d'un interruptor per a il·luminació amb intensitat màxima de tall de 25A a 12V.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 14/07/20 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i
muntatge superficial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EG48U1MF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons),
per per a xarxes monofàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant
de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP20, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 RE5AJMZ m Compra i col·locació del cable de coure de 16mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

17 RE5AJMD m Compra i col·locació del cable de coure de 25mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000
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AMIDAMENTS Data: 14/07/20 Pàg.: 5

Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 01  MAGATZEM AGRÍCOLA
Apartat PA  PAVIMENTACIÓ

1 G9GL4073 m3 Paviment de formigó lleuger HA/B/25/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 30 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 G9GL4072 m2 Compra i disposició de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

AMIDAMENT DIRECTE 200,000



1

AMIDAMENTS Data: 14/07/20 Pàg.: 6

Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 01  MAGATZEM AGRÍCOLA
Apartat TA  TANCAMENTS I INTEGRACIÓ AL PAISATGE

1 E535AAA3 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianat amb prestacions al foc millorades,
amb un gruix total de 20 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior
llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.4/0.4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

AMIDAMENT DIRECTE 206,400

2 EARC1101 m2 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda
per una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 20,700

3 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60
kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 312,500

4 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara, col·locades

AMIDAMENT DIRECTE 292,000

5 GR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de fins a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora
i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 02  PREPARACIÓ DEL TERRENY I PLANTACIÓ
Apartat PL  PLANTACIÓ

1 5S2ERA32 u Planta Kiwi var.Hayward clon.Meris, amb protecció plàstica per a plançons, incorporació de la planta al terreny
amb mà d'obra i terra vegetal.

AMIDAMENT DIRECTE 20.750,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 02  PREPARACIÓ DEL TERRENY I PLANTACIÓ
Apartat PT  PREPARACIÓ TERRENY

1 4S5E1R5A ha Pas de subsolador amb tractor propi i terreny de consistència normal, 40 cm profunditat 1,8m amplada incloent
tractorista.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 4S5E1R5B ha Pas de fresadora amb tractor propi i terreny de consistència normal, 2m amplada incloent tractorista.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 5A4E1RAS ha Realització del cavalló  0,8m amplada alçada 0,2m 1:1 amb motonivelladora mitjana, inclou conductor.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 45S8E1R4 ha Anivellament terreny amb servei d'anivellament, incloent conductor de la tractor i la tragella i servei de topografia
per hectàrea.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 03  INSTAL·LACIÓ DRENATGE I EVACUACIÓ D'ESCOLAMENT
Apartat CA  CANONADES I ELEMENTS ACCESSORIS

1 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 14.451,000

2 GR321EA m Grava 20/40 per a reblert de les canonades de drenatge i/o reg.

AMIDAMENT DIRECTE 14.500,000

3 GT53A2E m Geotextil filtrant en rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 14.451,000

4 CF54E3A m Canonada formigó de DN800 mm, col·locada amb màquina especial i transportada fins a obra amb camió grua.

AMIDAMENT DIRECTE 134,000

5 EFA19385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

6 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 CB5A651E u Compra i col·locació de canal baixant prefabricat de formigó per a recollida d'aigües 70x60cm.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 EFA454 m Tub de PVC DN500 unió junta elàstica.

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

9 AQT45A1D u Arqueta prefabricada de formigó de profunditat màxima 2 metres, amb forats per a inserció de canonades de
diàmetre màxim 1m.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 E3P24200 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix màxim per a dissipador
d'energia

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 03  INSTAL·LACIÓ DRENATGE I EVACUACIÓ D'ESCOLAMENT
Apartat MT  MOVIMENTS DE TERRES I DERIVATS

1 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

AMIDAMENT DIRECTE 4.640,000

2 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en obra (pedra de riu inclosa).

AMIDAMENT DIRECTE 4.640,000

3 TGD4A1E ha Marcació de punts inicials, finals i de disposició d'arquetes i canonades de drenatge.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Apartat CP  CANONADA PRINCIPAL, SECUNDÀRIES I ACCESSORIS DE LA INSTAL·LACIÓ

1 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

AMIDAMENT DIRECTE 446,080

2 E54AE2A u Filtre malla autonetejant 4'' per a instal·lació de reg i la seva col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 RPP5A32 u Vàlvula reguladora de pressió de canonada principal de bronze, amb sortida de pressió 3,5bar, col·locada al
fons de rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 DER12W5 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de nebulitzadors de la segona derivació de la
canonada principal, amb material inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en obra (pedra de riu inclosa).

AMIDAMENT DIRECTE 446,080

6 EFA1G385 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 556,000

7 EFA1F385 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 666,000

8 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 172,000

9 EFA1A385 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

10 DER1A2E3 u Derivació 1 'T' unió DN 125 i PN6 amb junta elàstica per a hidrants i canonades secundàries.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 COL4A3E2 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb junta elàstica i
col·locat al fons de la rasa.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 14/07/20 Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 GFAB2216 u Colze de PVC de 90°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb junta elàstica i
col·locat al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 GFAB7116 u Colze de PVC de 45°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb junta elàstica i
col·locat al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 H42A3EA u Hidrant amb 4 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials i construcció.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 H42A3EB u Hidrant amb 2 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials i construcció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 DER12W4 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de reg, en la segona derivació de la canonada
principal, amb material inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 ST5E3B ha Servei de topografia amb marcatge de punts clau de canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Apartat CT  TERCIÀRIES, ACCESSORIS I LATERALS DE REG I NEBULITZACIÓ

1 ST5E3B ha Servei de topografia amb marcatge de punts clau de canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

AMIDAMENT DIRECTE 437,760

3 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en obra (pedra de riu inclosa).

AMIDAMENT DIRECTE 437,760

4 GA5EA32D m Tub PE 40, DN=16mm, PN6 col·locat sobre filferro galvanitzat de 2mm per a canonada de nebulització amb un
emissor de nebulització cada 3 metres.

AMIDAMENT DIRECTE 31.673,000

5 ES54FA4 m3 Retirada de pedres in situ, a partir de terra extreta de rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 437,760

6 GFA1E385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 135,500

7 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 407,000

8 EFA1A385 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 386,000

9 GFA18345 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 1.006,000

10 GFA19385 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 801,500

11 GFAB12E1 m Mànega reg de PE amb emissor autocompensant integrat de 2,3 l/h, rang de compensació 0.5-4bar i separació
entre emissors de 0,6m i la seva col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 61.082,000

EUR
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12 GFAB12E4 u Colze de PVC de 90°, de 50 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb unió encolada i col·locat al fons de la
rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 GFAB12E3 u Colze de PVC de 90°, de 63 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb junta elàstica i
col·locat al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 RPP5A33 u Vàlvula reguladora de pressió de sortida d'hidrant, de material plàstic i col·locada a l'exterior amb regulació de
pressió màxima d'1bar.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 RPAJENA u Compra i disposició d'higròmetre per a control d'humitat, amb connectivitat mòbil i connexió a programador de
reg.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Apartat FR  INSTAL·LACIÓ DE FERTIRRIGACIÓ

1 DF55AEA u Instal·lació de fertirrigació, amb bomba injectora, accessoris i la seva col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Apartat IE  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PR5A31E u Programador de reg, amb opció fertirrigació i capacitat de control de 16 sectors i potència màxima 18W i la seva
col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 RE5AJME m Compra i col·locació del cable de coure de 10mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 RE5AJMD m Compra i col·locació del cable de coure de 25mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 1.204,000

4 RE5AJMF m Compra i col·locació del cable de coure de 35mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 1.640,000

5 RE5AJMG m Compra i col·locació del cable de coure de 50mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 4.008,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 05  SISTEMA ANTI-PEDRA I SUPORTS DE TUTORATGE

1 ST5E3A ha Servei de topografia i marcació de la ubicació dels pals.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 S5E1RAD u Pal formigó 5,1 m, col·locat de forma inclinada amb màquina percutora (inclou conductor). Inclou anclatge,
engranatge tensor, caputxó plàstic, placa anti-esfondrament i la col·locació i disposició d'aquests elements per
part dels treballadors de l'empresa, així com la seva unió a les sirgues i filferros del sistema.

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

3 S5E1RAE u Pal formigó 4,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor). Inclou caputxó plàstic i la seva col·locació
per part dels treballadors de l'empresa, així com la seva unió a les sirgues i filferros corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE 3.300,000

4 S5E1RAF u Pal formigó 3,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor). Inclou la seva unió a les sirgues i filferros
corresponents per part dels treballadors de l'empresa.

AMIDAMENT DIRECTE 3.300,000

5 ESD2 u Anclatges dobles i engranatge tensor per a col·locar en pals inclinats on coincideixin fileres transversals i
longitudinals de sirga. No inclou muntatge (inclòs pal formigó).

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 F45E2R1 m Filferro galvanitzat longitudinal, de 5 mm de diàmetre col·locat mitjançant els treballadors de l'empresa i dues
màquines de tipus Plameca, incloses en aquesta partida. Inclou fixador plàstic de filferro i malla.

AMIDAMENT DIRECTE 31.000,000

7 FH5E3A m Sirga d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb filferros (no inclou mà d'obra).

AMIDAMENT DIRECTE 16.500,000

8 F5A31E m Sirga d'acer de 10 mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb filferros (no inclou mà d'obra).

AMIDAMENT DIRECTE 2.150,000

9 M5A3E2 m2 Malla anti-pedra de color negre i naturalesa plàstica. Amb col·locació utilitzant elements d'unió elàstics
mitjançant Plameca, remolc extensor, tractor propi i mà d'obra de l'empresa.

AMIDAMENT DIRECTE 140.000,000

10 MP5D3A m Monofilament plàstic col·locat conjuntament amb filferros (no inclou mà d'obra).

AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000
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Obra OB  PROJECTE PER A LA PLANTACIÓ DE 15 HECTÀREES DE KIWI AL TERME MUNICIPAL DE SARROCA DE LLEIDA
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 PSIS u Pressupost resultant de l'estudi de Seguretat i Salut del projecte, document V del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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P-1 2A321EUB u Compra i disposició de llum de tecnologia LED de 12V, 12W de potència màxima i
temperatura de llum 3000K amb rendiment lumínic 100lm/W.

31,34 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 45S8E1R4 ha Anivellament terreny amb servei d'anivellament, incloent conductor de la tractor i la tragella i
servei de topografia per hectàrea.

451,35 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 4S5E1R5A ha Pas de subsolador amb tractor propi i terreny de consistència normal, 40 cm profunditat 1,8m
amplada incloent tractorista.

40,90 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-4 4S5E1R5B ha Pas de fresadora amb tractor propi i terreny de consistència normal, 2m amplada incloent
tractorista.

40,90 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-5 5A1ELAUB u Compra i disposició d'un interruptor automàtic de 40A intensitat nominal, 10000A de poder de
tall i corba C.

27,12 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-6 5A1ELAUC u Compra i col·locació de fusible de 2A. 11,08 €

(ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-7 5A1ELAUD u Compra i col·locació de fusible de 4A. 12,23 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-8 5A1ELAUE u Compra i col·locació de fusible de 3A. 11,46 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 5A1ELAUF u Compra i col·locació de fusible de 15A. 14,04 €

(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-10 5A1ELAUG u Compra i col·locació de fusible de 55A. 18,19 €

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-11 5A1ELAUH u Compra i col·locació de fusible de 30A. 15,64 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 5A4E1RAS ha Realització del cavalló 0,8m amplada alçada 0,2m 1:1 amb motonivelladora mitjana, inclou
conductor.

187,43 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 5S2ERA32 u Planta Kiwi var.Hayward clon.Meris, amb protecció plàstica per a plançons, incorporació de la
planta al terreny amb mà d'obra i terra vegetal.

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-14 AQT45A1D u Arqueta prefabricada de formigó de profunditat màxima 2 metres, amb forats per a inserció de
canonades de diàmetre màxim 1m.

341,38 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 ASKNAUB u Connexió a terra 92,51 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-16 CB5A651E u Compra i col·locació de canal baixant prefabricat de formigó per a recollida d'aigües 70x60cm. 20,70 €

(VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-17 CF54E3A m Canonada formigó de DN800 mm, col·locada amb màquina especial i transportada fins a obra
amb camió grua.

42,74 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 COL4A3E2 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

12,98 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 DER12W4 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de reg, en la segona derivació de
la canonada principal, amb material inclòs.

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-20 DER12W5 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de nebulitzadors de la segona
derivació de la canonada principal, amb material inclòs.

22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-21 DER1A2E3 u Derivació 1 'T' unió DN 125 i PN6 amb junta elàstica per a hidrants i canonades secundàries. 40,72 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 DF55AEA u Instal·lació de fertirrigació, amb bomba injectora, accessoris i la seva col·locació. 893,40 €

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

P-23 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

87,24 €

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

P-26 E31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-27 E3P24200 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix màxim
per a dissipador d'energia

19,63 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 E4P11661 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 6 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900
kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua

411,57 €

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

P-29 E4P31141 u Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 10 m
de llum com a màxim, col·locada amb grua

693,75 €

(SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 E4P56321 m Corretja prefabricada formigó, d'alçada 22 cm col·locada amb grua 22,45 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-31 E4PZEP55 u Reblert amb morter sense retracció de l'encastament de pilar prefabricat de 40x40 cm en pou
de formigó d'altura h<1,5m

193,31 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-32 E535AAA3 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianat amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 20 mm, amb la cara exterior nervada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les
planxes (ext/int) 0.4/0.4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-33 E54AE2A u Filtre malla autonetejant 4'' per a instal·lació de reg i la seva col·locació. 5.096,76 €

(CINC MIL NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m
d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara, col·locades

72,78 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 EARC1101 m2 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia
inferior i conduïda per una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

118,28 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-36 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm. 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-37 EFA454 m Tub de PVC DN500 unió junta elàstica. 53,90 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-38 EFA19385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 EFA1A385 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

2,00 €

(DOS EUROS)

P-40 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 EFA1F385 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-42 EFA1G385 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a
36 mòduls i muntatge superficial

47,04 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-44 EG48U1MF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per per a xarxes monofàsiques, amb descarregadors de corrent de
tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau
de protecció IP20, muntat superficialment

373,70 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-45 EGAK2A1E u Bateria de 370Ah per a instal·lació fotovoltaica de 12V, col·locada 232,66 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 EGAK2A1F u Regulador de càrrega per a instal·lació fotovoltaica, col·locat 127,84 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 EGE1N211 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada, potència de pic 400 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat amb suport sobre
teulada inclinada.

403,69 €

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 ESD2 u Anclatges dobles i engranatge tensor per a col·locar en pals inclinats on coincideixin fileres
transversals i longitudinals de sirga. No inclou muntatge (inclòs pal formigó).

17,24 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-49 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en obra (pedra de riu
inclosa).

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 ES54FA4 m3 Retirada de pedres in situ, a partir de terra extreta de rasa. 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 ES8A6EA u Compra i col·locació d'un interruptor per a il·luminació amb intensitat màxima de tall de 25A a
12V.

16,15 €

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-52 F45E2R1 m Filferro galvanitzat longitudinal, de 5 mm de diàmetre col·locat mitjançant els treballadors de
l'empresa i dues màquines de tipus Plameca, incloses en aquesta partida. Inclou fixador
plàstic de filferro i malla.

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 F5A31E m Sirga d'acer de 10 mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb filferros (no inclou mà
d'obra).

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-54 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

10,36 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 FH5E3A m Sirga d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb filferros (no inclou mà d'obra). 2,00 €

(DOS EUROS)

P-56 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-57 G9GL4072 m2 Compra i disposició de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

5,28 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-58 G9GL4073 m3 Paviment de formigó lleuger HA/B/25/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima
del granulat 30 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en
fresc

105,05 €

(CENT CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-59 GA5EA32D m Tub PE 40, DN=16mm, PN6 col·locat sobre filferro galvanitzat de 2mm per a canonada de
nebulització amb un emissor de nebulització cada 3 metres.

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 GFA18345 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa.

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 GFA19385 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa.

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-62 GFA1E385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa.

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 GFAB12E1 m Mànega reg de PE amb emissor autocompensant integrat de 2,3 l/h, rang de compensació
0.5-4bar i separació entre emissors de 0,6m i la seva col·locació.

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 GFAB12E3 u Colze de PVC de 90°, de 63 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 GFAB12E4 u Colze de PVC de 90°, de 50 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb unió encolada i
col·locat al fons de la rasa.

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-66 GFAB2216 u Colze de PVC de 90°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

27,10 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-67 GFAB7116 u Colze de PVC de 45°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-68 GR321EA m Grava 20/40 per a reblert de les canonades de drenatge i/o reg. 1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-69 GR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de fins a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació.

629,30 €

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-70 GT53A2E m Geotextil filtrant en rasa. 0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 H42A3EA u Hidrant amb 4 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials i construcció. 1.090,29 €

(MIL NORANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-72 H42A3EB u Hidrant amb 2 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials i construcció. 649,02 €

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

P-73 M5A3E2 m2 Malla anti-pedra de color negre i naturalesa plàstica. Amb col·locació utilitzant elements
d'unió elàstics mitjançant Plameca, remolc extensor, tractor propi i mà d'obra de l'empresa.

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-74 MP5D3A m Monofilament plàstic col·locat conjuntament amb filferros (no inclou mà d'obra). 3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 PR5A31E u Programador de reg, amb opció fertirrigació i capacitat de control de 16 sectors i potència
màxima 18W i la seva col·locació

1.341,25 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-76 PSIS u Pressupost resultant de l'estudi de Seguretat i Salut del projecte, document V del projecte. 5.392,08 €

(CINC MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-77 RE5AJMD m Compra i col·locació del cable de coure de 25mm2 de secció. 1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 RE5AJME m Compra i col·locació del cable de coure de 10mm2 de secció 0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-79 RE5AJMF m Compra i col·locació del cable de coure de 35mm2 de secció 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 RE5AJMG m Compra i col·locació del cable de coure de 50mm2 de secció 2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-81 RE5AJMZ m Compra i col·locació del cable de coure de 16mm2 de secció 1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-82 RPAJENA u Compra i disposició d'higròmetre per a control d'humitat, amb connectivitat mòbil i connexió a
programador de reg.

87,71 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-83 RPP5A32 u Vàlvula reguladora de pressió de canonada principal de bronze, amb sortida de pressió
3,5bar, col·locada al fons de rasa.

396,53 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-84 RPP5A33 u Vàlvula reguladora de pressió de sortida d'hidrant, de material plàstic i col·locada a l'exterior
amb regulació de pressió màxima d'1bar.

171,51 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 S5E1RAD u Pal formigó 5,1 m, col·locat de forma inclinada amb màquina percutora (inclou conductor).
Inclou anclatge, engranatge tensor, caputxó plàstic, placa anti-esfondrament i la col·locació i
disposició d'aquests elements per part dels treballadors de l'empresa, així com la seva unió a
les sirgues i filferros del sistema.

42,01 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-86 S5E1RAE u Pal formigó 4,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor). Inclou caputxó plàstic i
la seva col·locació per part dels treballadors de l'empresa, així com la seva unió a les sirgues
i filferros corresponents.

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-87 S5E1RAF u Pal formigó 3,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor). Inclou la seva unió a
les sirgues i filferros corresponents per part dels treballadors de l'empresa.

12,10 €

(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-88 ST5E3A ha Servei de topografia i marcació de la ubicació dels pals. 306,00 €

(TRES-CENTS SIS EUROS)

P-89 ST5E3B ha Servei de topografia amb marcatge de punts clau de canonada. 25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-90 TGD4A1E ha Marcació de punts inicials, finals i de disposició d'arquetes i canonades de drenatge. 76,50 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 2A321EUB u Compra i disposició de llum de tecnologia LED de 12V, 12W de potència màxima i
temperatura de llum 3000K amb rendiment lumínic 100lm/W.

31,34 €

BH2LTVCD u Llum encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 12
W de potència, temp.color 3000K, eficàcia lluminosa de 100 lm/W, amb equip elèctric
regulable DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i policarbonat i grau de protecció IP44

24,60000 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-2 45S8E1R4 ha Anivellament terreny amb servei d'anivellament, incloent conductor de la tractor i la tragella i
servei de topografia per hectàrea.

451,35 €

Altres conceptes 451,35000 €

P-3 4S5E1R5A ha Pas de subsolador amb tractor propi i terreny de consistència normal, 40 cm profunditat 1,8m
amplada incloent tractorista.

40,90 €

Altres conceptes 40,90000 €

P-4 4S5E1R5B ha Pas de fresadora amb tractor propi i terreny de consistència normal, 2m amplada incloent
tractorista.

40,90 €

Altres conceptes 40,90000 €

P-5 5A1ELAUB u Compra i disposició d'un interruptor automàtic de 40A intensitat nominal, 10000A de poder de
tall i corba C.

27,12 €

BG415F1H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

20,46000 €

Altres conceptes 6,66000 €

P-6 5A1ELAUC u Compra i col·locació de fusible de 2A. 11,08 €

BG451110 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 2 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
8x31 mm

4,74000 €

Altres conceptes 6,34000 €

P-7 5A1ELAUD u Compra i col·locació de fusible de 4A. 12,23 €

BG452110 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 4 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
8x31 mm

5,86000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-8 5A1ELAUE u Compra i col·locació de fusible de 3A. 11,46 €

BG452120 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 3 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
10x38 mm

5,11000 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-9 5A1ELAUF u Compra i col·locació de fusible de 15A. 14,04 €

BG455110 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 15 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
8x31 mm

7,64000 €

Altres conceptes 6,40000 €

P-10 5A1ELAUG u Compra i col·locació de fusible de 55A. 18,19 €

BG45B140 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 55 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
22x58 mm

11,71000 €

Altres conceptes 6,48000 €

P-11 5A1ELAUH u Compra i col·locació de fusible de 30A. 15,64 €

BG458120 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 30 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
10x38 mm

9,21000 €

Altres conceptes 6,43000 €
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P-12 5A4E1RAS ha Realització del cavalló 0,8m amplada alçada 0,2m 1:1 amb motonivelladora mitjana, inclou
conductor.

187,43 €

Altres conceptes 187,43000 €

P-13 5S2ERA32 u Planta Kiwi var.Hayward clon.Meris, amb protecció plàstica per a plançons, incorporació de la
planta al terreny amb mà d'obra i terra vegetal.

8,05 €

Altres conceptes 8,05000 €

P-14 AQT45A1D u Arqueta prefabricada de formigó de profunditat màxima 2 metres, amb forats per a inserció de
canonades de diàmetre màxim 1m.

341,38 €

5A21EA1 u Arqueta prefabricada de formigó de dimensions màximes 2x1,5 amb forats per canonada
(màx. 1 forat per costat)

322,00000 €

Altres conceptes 19,38000 €

P-15 ASKNAUB u Connexió a terra 92,51 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 5,25000 €

BG380700 m Conductor de coure monofàsic de secció 2x16 mm2 19,80000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

28,90000 €

Altres conceptes 38,56000 €

P-16 CB5A651E u Compra i col·locació de canal baixant prefabricat de formigó per a recollida d'aigües 70x60cm. 20,70 €

CBAJKEA u Canal baixant prefabricat de formigó per a recollida d'aigües 70x60cm 19,20000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-17 CF54E3A m Canonada formigó de DN800 mm, col·locada amb màquina especial i transportada fins a obra
amb camió grua.

42,74 €

CF5A1351 m Canonada formigó DN800 per a drenatge 35,00000 €

Altres conceptes 7,74000 €

P-18 COL4A3E2 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

12,98 €

BFAB6210 u Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions per a
encolar

12,53000 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-19 DER12W4 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de reg, en la segona derivació de
la canonada principal, amb material inclòs.

27,11 €

TFSR3A2E u Derivació de PVC de 90 mm de DN de 6 bar de pressió nominal, amb tres unions elàstiques
amb anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90°

26,38000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-20 DER12W5 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de nebulitzadors de la segona
derivació de la canonada principal, amb material inclòs.

22,50 €

S5A1E3AS u Derivació de PVC de 75 mm de DN de 6 bar de pressió nominal, amb tres unions elàstiques
amb anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90°

21,86000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-21 DER1A2E3 u Derivació 1 'T' unió DN 125 i PN6 amb junta elàstica per a hidrants i canonades secundàries. 40,72 €

BFAA8310 u Derivació de PVC de 125 mm de DN de 6 bar de pressió nominal, amb tres unions elàstiques
amb anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90°

39,72000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-22 DF55AEA u Instal·lació de fertirrigació, amb bomba injectora, accessoris i la seva col·locació. 893,40 €
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C5A3E2A u Vàlvula de pas per a instal·lació de fertirrigació 4,00000 €

BFR5A4E1 u Bomba injectora elèctrica, de potència 0,5 CV a 12V 642,48000 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 1,40000 €

BFA15540 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

0,98000 €

D5A51EA u Dipòsit cònic de 1000L, de plàstic amb reforços metàl·lics i tapa aïllant 186,32000 €

C5A1E3A u Unió rosca PVC per a encolar entre canonada de fertirrigació i canonada principal 1,50000 €

C54A3E2A u Colze de PVC de diàmetre 25, PN6, per encolar 1,17000 €

Altres conceptes 55,55000 €

P-23 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,34 €

Altres conceptes 8,34000 €

P-24 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

8,34 €

Altres conceptes 8,34000 €

P-25 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

87,24 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

81,35600 €

Altres conceptes 5,88400 €

P-26 E31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,21 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00699 €

BH5A6E2 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,92092 €

Altres conceptes 0,28209 €

P-27 E3P24200 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix màxim
per a dissipador d'energia

19,63 €

B0111000 m3 Aigua 0,01830 €

B01A2S55 m3 Granulat-ciment p/projec.,350kg/m3 CEM II/B-L 32,5R,form.165l. Amb palet de riera de
diàmetre <10 m, ciment portland+fill calc CEMII7BN-32 i additiu gunit

11,94625 €

Altres conceptes 7,66545 €

P-28 E4P11661 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 6 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900
kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua

411,57 €

B4P11661 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 6 m
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900
kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base

358,14000 €

Altres conceptes 53,43000 €

P-29 E4P31141 u Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 10 m
de llum com a màxim, col·locada amb grua

693,75 €

B4P31140 u Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 10 m
de llum com a màxim

652,89000 €

Altres conceptes 40,86000 €

P-30 E4P56321 m Corretja prefabricada formigó, d'alçada 22 cm col·locada amb grua 22,45 €
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B4LF0601 m Bigueta de formigó pretesat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió
compresa entre 26 i 61 kN

17,42000 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-31 E4PZEP55 u Reblert amb morter sense retracció de l'encastament de pilar prefabricat de 40x40 cm en pou
de formigó d'altura h<1,5m

193,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,06021 €

B0716000 kg Morter expansiu 169,29360 €

Altres conceptes 23,95619 €

P-32 E535AAA3 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianat amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 20 mm, amb la cara exterior nervada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les
planxes (ext/int) 0.4/0.4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

13,10 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,44000 €

B0C57E43 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliisocianat amb prestacions
al foc millorades amb un gruix total de 7mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior
llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.4/0.4 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

6,48900 €

Altres conceptes 5,17100 €

P-33 E54AE2A u Filtre malla autonetejant 4'' per a instal·lació de reg i la seva col·locació. 5.096,76 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 0,70000 €

FMA5D1A u Filtre de malla autonetejant de 4'' amb tots els accessoris de valvuleria. Nivell de filtració de
130/120 MICRON/MESH

4.986,30000 €

Altres conceptes 109,76000 €

P-34 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m
d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara, col·locades

72,78 €

B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara

65,87000 €

Altres conceptes 6,91000 €

P-35 EARC1101 m2 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia
inferior i conduïda per una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

118,28 €

BARC1101 m2 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia
inferior i conduïda per una guia superior, amb pany

97,34000 €

Altres conceptes 20,94000 €

P-36 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm. 1,60 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 1,27050 €

Altres conceptes 0,32950 €

P-37 EFA454 m Tub de PVC DN500 unió junta elàstica. 53,90 €

BFA1W380 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

52,42000 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-38 EFA19385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

2,87 €

BFA1E380 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

2,61120 €
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Altres conceptes 0,25880 €

P-39 EFA1A385 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

2,00 €

BFA1A380 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

1,75440 €

Altres conceptes 0,24560 €

P-40 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

2,38 €

BFA1C380 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

2,13180 €

Altres conceptes 0,24820 €

P-41 EFA1F385 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

3,16 €

BFA1F380 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

2,89680 €

Altres conceptes 0,26320 €

P-42 EFA1G385 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

3,95 €

BFA1G380 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

3,67200 €

Altres conceptes 0,27800 €

P-43 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a
36 mòduls i muntatge superficial

47,04 €

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,61000 €

BG13U010 u Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat
superficialment

40,78000 €

Altres conceptes 4,65000 €

P-44 EG48U1MF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per per a xarxes monofàsiques, amb descarregadors de corrent de
tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau
de protecció IP20, muntat superficialment

373,70 €

BG48U1MF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per per a xarxes monofàsiques, amb descarregadors de corrent de
tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau
de protecció IP20

347,72000 €

Altres conceptes 25,98000 €

P-45 EGAK2A1E u Bateria de 370Ah per a instal·lació fotovoltaica de 12V, col·locada 232,66 €

BGE51220 u Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de
tensió nominal i 370 Ah C100, hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular,
cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega

191,35000 €

Altres conceptes 41,31000 €

P-46 EGAK2A1F u Regulador de càrrega per a instal·lació fotovoltaica, col·locat 127,84 €

BGE31621 u Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent
màxima de càrrega 40 A, grau de protecció IP-22, interfície amb display gràfic

97,77000 €
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Altres conceptes 30,07000 €

P-47 EGE1N211 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada, potència de pic 400 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat amb suport sobre
teulada inclinada.

403,69 €

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 10,23000 €

BGES1110 m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en
posició horitzontal o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada
inclinada

49,58820 €

BGWEAJD u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí de 400 Wp de potència màxima per col·locar en teulada. 280,00000 €

Altres conceptes 63,87180 €

P-48 ESD2 u Anclatges dobles i engranatge tensor per a col·locar en pals inclinats on coincideixin fileres
transversals i longitudinals de sirga. No inclou muntatge (inclòs pal formigó).

17,24 €

MAK56V2D u Engranatge tensor associat a anclatge, amb tres engranatges interns. Acer 4,80000 €

M4E5R23A u Anclatge 1,35 metres acer 12,10000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-49 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en obra (pedra de riu
inclosa).

2,92 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-50 ES54FA4 m3 Retirada de pedres in situ, a partir de terra extreta de rasa. 0,76 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-51 ES8A6EA u Compra i col·locació d'un interruptor per a il·luminació amb intensitat màxima de tall de 25A a
12V.

16,15 €

BG47132A u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 15V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), unipolar (1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul)

9,71000 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-52 F45E2R1 m Filferro galvanitzat longitudinal, de 5 mm de diàmetre col·locat mitjançant els treballadors de
l'empresa i dues màquines de tipus Plameca, incloses en aquesta partida. Inclou fixador
plàstic de filferro i malla.

0,86 €

F51E3 m Filferro galvanitzat 5 mm 0,16000 €

FP5E132A u Fixació en forma de trident plàstic d'unió entre filferro i malla 0,12500 €

Altres conceptes 0,57500 €

P-53 F5A31E m Sirga d'acer de 10 mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb filferros (no inclou mà
d'obra).

4,61 €

B5A2EA2 m Sirga d'acer galvanitzat de 10 mm de diàmetre 4,52000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-54 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

10,36 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 3,85200 €

Altres conceptes 6,50800 €

P-55 FH5E3A m Sirga d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb filferros (no inclou mà d'obra). 2,00 €



1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 14/07/20 Pàg.: 32

5A3EA1E m Sirga de 6 mm de diàmetre d'enllaç transversal de pals de formigó 1,96000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-56 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics

2,54 €

Altres conceptes 2,54000 €

P-57 G9GL4072 m2 Compra i disposició de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

5,28 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080

1,60000 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-58 G9GL4073 m3 Paviment de formigó lleuger HA/B/25/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima
del granulat 30 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en
fresc

105,05 €

B06L368B m3 Formigó lleuger HA/B/25/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat
30 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,44450 €

Altres conceptes 34,60550 €

P-59 GA5EA32D m Tub PE 40, DN=16mm, PN6 col·locat sobre filferro galvanitzat de 2mm per a canonada de
nebulització amb un emissor de nebulització cada 3 metres.

1,64 €

PE5AEA1 m Tub PE de mitjana densitat DN16 PN6 0,15000 €

F5A321A m Filferro galvanitzat 2mm per sosteniment Foggers 0,04000 €

F4A1EAD u Fogger en forma de T, de cabal 9l/h per a insertar en canonada 1,19988 €

Altres conceptes 0,25012 €

P-60 GFA18345 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa.

2,73 €

BFA18340 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

0,66300 €

Altres conceptes 2,06700 €

P-61 GFA19385 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa.

2,04 €

BFA19380 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

1,79520 €

Altres conceptes 0,24480 €

P-62 GFA1E385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa.

2,87 €

BFA1E380 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

2,61120 €

Altres conceptes 0,25880 €

P-63 GFAB12E1 m Mànega reg de PE amb emissor autocompensant integrat de 2,3 l/h, rang de compensació
0.5-4bar i separació entre emissors de 0,6m i la seva col·locació.

0,39 €

GFAB122A3 m Mànega reg de PE amb emissor autocompensant integrat de 2,3 l/h, rang de compensació
0.5-4bar i separació entre emissors de 0,6m

0,31000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-64 GFAB12E3 u Colze de PVC de 90°, de 63 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

1,35 €
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BFAB612A u Colze de PVC de diàmetre 63, amb junta elàstica i PN6 1,12000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-65 GFAB12E4 u Colze de PVC de 90°, de 50 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb unió encolada i
col·locat al fons de la rasa.

2,80 €

BFAB1632 u Colze de PVC de diàmetre 50, PN6, per encolar 0,76000 €

Altres conceptes 2,04000 €

P-66 GFAB2216 u Colze de PVC de 90°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

27,10 €

BFAB2210 u Colze de PVC de 90° de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions per a
encolar

26,37000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-67 GFAB7116 u Colze de PVC de 45°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions amb
junta elàstica i col·locat al fons de la rasa.

24,04 €

BFAB7110 u Colze de PVC de 45° de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal amb dues unions per a
encolar

23,37000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-68 GR321EA m Grava 20/40 per a reblert de les canonades de drenatge i/o reg. 1,28 €

PR2S3A4A t Grava 20/40 1,25440 €

Altres conceptes 0,02560 €

P-69 GR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de fins a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació.

629,30 €

BR44623C u Olea europaea de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 146,21000 €

Altres conceptes 483,09000 €

P-70 GT53A2E m Geotextil filtrant en rasa. 0,34 €

GT562A1 m Geotextil de 0,4 metres d'amplada 0,15000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-71 H42A3EA u Hidrant amb 4 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials i construcció. 1.090,29 €

AKD5A23 u Derivació final d'hidrant plàstica, en direcció a electrovàlvules 74,00000 €

A4S21EAS u Colze 90º anterior i posterior a vàlvula per situar canonada a fons de rasa. 46,84000 €

A4S21EAR u Colze 45º anterior i posterior a vàlvula per situar canonada a fons de rasa. 122,88000 €

SH5A3E2 u Solenoide actuador de vàlvula 12V intensitat màxima 1A intensitat sostinguda 0,6A 147,60000 €

BFAA8310 u Derivació de PVC de 125 mm de DN de 6 bar de pressió nominal, amb tres unions elàstiques
amb anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90°

39,72000 €

AH45EA3 u Base d'hidrant de PE DN125 PN16 d'1,2 m 72,70000 €

V3PANRB u Vàlvula de 3 polzades metàl·lica de PN6 activable amb solenoide 497,20000 €

Altres conceptes 89,35000 €

P-72 H42A3EB u Hidrant amb 2 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials i construcció. 649,02 €

A4S21EAR u Colze 45º anterior i posterior a vàlvula per situar canonada a fons de rasa. 61,44000 €

AH45EA3 u Base d'hidrant de PE DN125 PN16 d'1,2 m 72,70000 €

AKD5A23 u Derivació final d'hidrant plàstica, en direcció a electrovàlvules 37,00000 €
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BFAA8310 u Derivació de PVC de 125 mm de DN de 6 bar de pressió nominal, amb tres unions elàstiques
amb anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90°

39,72000 €

V3PANRB u Vàlvula de 3 polzades metàl·lica de PN6 activable amb solenoide 248,60000 €

A4S21EAS u Colze 90º anterior i posterior a vàlvula per situar canonada a fons de rasa. 46,84000 €

SH5A3E2 u Solenoide actuador de vàlvula 12V intensitat màxima 1A intensitat sostinguda 0,6A 73,80000 €

Altres conceptes 68,92000 €

P-73 M5A3E2 m2 Malla anti-pedra de color negre i naturalesa plàstica. Amb col·locació utilitzant elements
d'unió elàstics mitjançant Plameca, remolc extensor, tractor propi i mà d'obra de l'empresa.

0,50 €

DE52A1E u Elàstic de fixació de trams de malla separat a 1,5 m amb placa plàstica de lligam. 0,11808 €

MP4AEA m2 Malla color negre 0,20000 €

Altres conceptes 0,18192 €

P-74 MP5D3A m Monofilament plàstic col·locat conjuntament amb filferros (no inclou mà d'obra). 3,89 €

MP5D23 m Cable monofilament plàstic per evitar fregament entre malla i sirga 3,81000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-75 PR5A31E u Programador de reg, amb opció fertirrigació i capacitat de control de 16 sectors i potència
màxima 18W i la seva col·locació

1.341,25 €

PRA4000 u Programador de reg 12V 1.300,00000 €

Altres conceptes 41,25000 €

P-76 PSIS u Pressupost resultant de l'estudi de Seguretat i Salut del projecte, document V del projecte. 5.392,08 €

Sense descomposició 5.392,08000 €

P-77 RE5AJMD m Compra i col·locació del cable de coure de 25mm2 de secció. 1,85 €

BG380800 m Conductor de coure monofàsic de secció 2x25 mm2 1,32000 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 0,35000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-78 RE5AJME m Compra i col·locació del cable de coure de 10mm2 de secció 0,94 €

BG380600 m Conductor de coure monofàsic de secció 2x10 mm2 0,43000 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 0,35000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-79 RE5AJMF m Compra i col·locació del cable de coure de 35mm2 de secció 1,98 €

BG380900 m Conductor de coure monofàsic de secció 2x35 mm2 1,45000 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 0,35000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-80 RE5AJMG m Compra i col·locació del cable de coure de 50mm2 de secció 2,62 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 0,35000 €

BG380A00 m Conductor de coure monofàsic de secció 2x50 mm2 2,08000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-81 RE5AJMZ m Compra i col·locació del cable de coure de 16mm2 de secció 1,17 €

BG380700 m Conductor de coure monofàsic de secció 2x16 mm2 0,66000 €

AD21A53A m Aillant cilíndric XLPE per a cable elèctric d'instal·lació de reg 0,35000 €

Altres conceptes 0,16000 €
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P-82 RPAJENA u Compra i disposició d'higròmetre per a control d'humitat, amb connectivitat mòbil i connexió a
programador de reg.

87,71 €

HA5DA3E u Higròmetre per a col·locar en camp, amb pantalla i emmagatzemat de dades registrables
amb connexió USB amb accessoris de sosteniment per col·locar en pared.

82,00000 €

Altres conceptes 5,71000 €

P-83 RPP5A32 u Vàlvula reguladora de pressió de canonada principal de bronze, amb sortida de pressió
3,5bar, col·locada al fons de rasa.

396,53 €

BN7616D0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3.5 bar

383,01000 €

Altres conceptes 13,52000 €

P-84 RPP5A33 u Vàlvula reguladora de pressió de sortida d'hidrant, de material plàstic i col·locada a l'exterior
amb regulació de pressió màxima d'1bar.

171,51 €

BN7615C0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3'' de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una regulació màxima d'1bar

162,40000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-85 S5E1RAD u Pal formigó 5,1 m, col·locat de forma inclinada amb màquina percutora (inclou conductor).
Inclou anclatge, engranatge tensor, caputxó plàstic, placa anti-esfondrament i la col·locació i
disposició d'aquests elements per part dels treballadors de l'empresa, així com la seva unió a
les sirgues i filferros del sistema.

42,01 €

CPA12EA u Caputxó plàstic per al pal de formigó 1,50000 €

CPA1S2W u Doble placa d'acer inoxidable per a col·locar en base de pal de formigó 2,80000 €

M4E5R23A u Anclatge 1,35 metres acer 12,10000 €

MAK56V2D u Engranatge tensor associat a anclatge, amb tres engranatges interns. Acer 4,80000 €

CPA5E3A u Pal formigó inclinat 5,1 metres altura 7x11x9cm secció 14,95000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-86 S5E1RAE u Pal formigó 4,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor). Inclou caputxó plàstic i
la seva col·locació per part dels treballadors de l'empresa, així com la seva unió a les sirgues
i filferros corresponents.

16,71 €

CPA12EA u Caputxó plàstic per al pal de formigó 1,50000 €

CPA5E2A u Pal formigó 4,8 metres altura 7x7x8cm secció 9,84000 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-87 S5E1RAF u Pal formigó 3,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor). Inclou la seva unió a
les sirgues i filferros corresponents per part dels treballadors de l'empresa.

12,10 €

S5E1A223 u Pal formigó 3,8 metres altura 7x7x8cm secció 6,82000 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-88 ST5E3A ha Servei de topografia i marcació de la ubicació dels pals. 306,00 €

Altres conceptes 306,00000 €

P-89 ST5E3B ha Servei de topografia amb marcatge de punts clau de canonada. 25,50 €

Altres conceptes 25,50000 €

P-90 TGD4A1E ha Marcació de punts inicials, finals i de disposició d'arquetes i canonades de drenatge. 76,50 €

Altres conceptes 76,50000 €
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 01 Magatzem agrícola

Apartat ES Estructura

1 E4P31141 u Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de
secció en doble T, de 10 m de llum com a màxim, col·locada amb grua
(P - 29)

693,75 5,000 3.468,75

2 E4P11661 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de
40x40 cm, de 6 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura
de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a
encastar a la base, col·locat amb grua (P - 28)

411,57 10,000 4.115,70

3 E4P56321 m Corretja prefabricada formigó, d'alçada 22 cm col·locada amb grua (P -
30)

22,45 200,000 4.490,00

TOTAL Apartat OB.01.ES 12.074,45
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 01 Magatzem agrícola

Apartat FO Fonamentació

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 56)

2,54 250,000 635,00

2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 23)

8,34 45,700 381,14

3 E4PZEP55 u Reblert amb morter sense retracció de l'encastament de pilar
prefabricat de 40x40 cm en pou de formigó d'altura h<1,5m (P - 31)

193,31 10,000 1.933,10

4 E31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 26)

1,21 633,326 766,32

5 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 25)

87,24 45,700 3.986,87

TOTAL Apartat OB.01.FO 7.702,43
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 01 Magatzem agrícola

Apartat IE Instal·lació elèctrica

1 EGE1N211 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada, potència de
pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials,
amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat amb suport sobre
teulada inclinada. (P - 47)

403,69 3,000 1.211,07

2 EGAK2A1E u Bateria de 370Ah per a instal·lació fotovoltaica de 12V, col·locada (P -
45)

232,66 2,000 465,32

3 EGAK2A1F u Regulador de càrrega per a instal·lació fotovoltaica, col·locat (P - 46) 127,84 1,000 127,84

4 ASKNAUB u Connexió a terra (P - 15) 92,51 1,000 92,51

5 2A321EUB u Compra i disposició de llum de tecnologia LED de 12V, 12W de
potència màxima i temperatura de llum 3000K amb rendiment lumínic
100lm/W. (P - 1)

31,34 24,000 752,16

6 5A1ELAUB u Compra i disposició d'un interruptor automàtic de 40A intensitat
nominal, 10000A de poder de tall i corba C. (P - 5)

27,12 2,000 54,24

7 5A1ELAUC u Compra i col·locació de fusible de 2A. (P - 6) 11,08 2,000 22,16

8 5A1ELAUD u Compra i col·locació de fusible de 4A. (P - 7) 12,23 2,000 24,46

9 5A1ELAUE u Compra i col·locació de fusible de 3A. (P - 8) 11,46 2,000 22,92

10 5A1ELAUF u Compra i col·locació de fusible de 15A. (P - 9) 14,04 2,000 28,08

11 5A1ELAUG u Compra i col·locació de fusible de 55A. (P - 10) 18,19 2,000 36,38

12 5A1ELAUH u Compra i col·locació de fusible de 30A. (P - 11) 15,64 2,000 31,28

13 ES8A6EA u Compra i col·locació d'un interruptor per a il·luminació amb intensitat
màxima de tall de 25A a 12V. (P - 51)

16,15 8,000 129,20

14 EG13U010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material
autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial (P -
43)

47,04 1,000 47,04

15 EG48U1MF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a
100 kA en la corba 10/350 microsegons), per per a xarxes
monofàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa
transparent i grau de protecció IP20, muntat superficialment (P - 44)

373,70 1,000 373,70

16 RE5AJMZ m Compra i col·locació del cable de coure de 16mm2 de secció (P - 81) 1,17 25,000 29,25

17 RE5AJMD m Compra i col·locació del cable de coure de 25mm2 de secció. (P - 77) 1,85 100,000 185,00

TOTAL Apartat OB.01.IE 3.632,61
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 01 Magatzem agrícola

Apartat PA Pavimentació

1 G9GL4073 m3 Paviment de formigó lleuger HA/B/25/IIa, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, grandària màxima del granulat 30 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats
en fresc (P - 58)

105,05 40,000 4.202,00

2 G9GL4072 m2 Compra i disposició de malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 57)

5,28 200,000 1.056,00

TOTAL Apartat OB.01.PA 5.258,00
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 01 Magatzem agrícola

Apartat TA Tancaments i integració al paisatge

1 E535AAA3 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliisocianat amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de
20 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del
blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les
planxes (ext/int) 0.4/0.4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (P - 32)

13,10 206,400 2.703,84

2 EARC1101 m2 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat,
corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior,
amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 35)

118,28 20,700 2.448,40

3 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i
la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 54)

10,36 312,500 3.237,50

4 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm
de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim, amb
acabat llis, color gris a una cara, col·locades (P - 34)

72,78 292,000 21.251,76

5 GR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de fins a 50 cm de perímetre de
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació
de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en
el nou lloc d'ubicació. (P - 69)

629,30 12,000 7.551,60

TOTAL Apartat OB.01.TA 37.193,10
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 02 Preparació del terreny i plantació

Apartat PL Plantació

1 5S2ERA32 u Planta Kiwi var.Hayward clon.Meris, amb protecció plàstica per a
plançons, incorporació de la planta al terreny amb mà d'obra i terra
vegetal. (P - 13)

8,05 20.750,000 167.037,50

TOTAL Apartat OB.02.PL 167.037,50
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 02 Preparació del terreny i plantació

Apartat PT Preparació terreny

1 4S5E1R5A ha Pas de subsolador amb tractor propi i terreny de consistència normal,
40 cm profunditat 1,8m amplada incloent tractorista. (P - 3)

40,90 14,000 572,60

2 4S5E1R5B ha Pas de fresadora amb tractor propi i terreny de consistència normal,
2m amplada incloent tractorista. (P - 4)

40,90 14,000 572,60

3 5A4E1RAS ha Realització del cavalló 0,8m amplada alçada 0,2m 1:1 amb
motonivelladora mitjana, inclou conductor. (P - 12)

187,43 14,000 2.624,02

4 45S8E1R4 ha Anivellament terreny amb servei d'anivellament, incloent conductor de
la tractor i la tragella i servei de topografia per hectàrea. (P - 2)

451,35 14,000 6.318,90

TOTAL Apartat OB.02.PT 10.088,12
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 03 Instal·lació drenatge i evacuació d'escolament

Apartat CA Canonades i elements accessoris

1 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm. (P - 36) 1,60 14.451,000 23.121,60

2 GR321EA m Grava 20/40 per a reblert de les canonades de drenatge i/o reg. (P - 68) 1,28 14.500,000 18.560,00

3 GT53A2E m Geotextil filtrant en rasa. (P - 70) 0,34 14.451,000 4.913,34

4 CF54E3A m Canonada formigó de DN800 mm, col·locada amb màquina especial i
transportada fins a obra amb camió grua. (P - 17)

42,74 134,000 5.727,16

5 EFA19385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 38)

2,87 1.000,000 2.870,00

6 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 40)

2,38 2,000 4,76

7 CB5A651E u Compra i col·locació de canal baixant prefabricat de formigó per a
recollida d'aigües 70x60cm. (P - 16)

20,70 14,000 289,80

8 EFA454 m Tub de PVC DN500 unió junta elàstica. (P - 37) 53,90 2,500 134,75

9 AQT45A1D u Arqueta prefabricada de formigó de profunditat màxima 2 metres, amb
forats per a inserció de canonades de diàmetre màxim 1m. (P - 14)

341,38 4,000 1.365,52

10 E3P24200 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i
10 cm de gruix màxim per a dissipador d'energia (P - 27)

19,63 10,000 196,30

TOTAL Apartat OB.03.CA 57.183,23
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 03 Instal·lació drenatge i evacuació d'escolament

Apartat MT Moviments de terres i derivats

1 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora. (P - 24)

8,34 4.640,000 38.697,60

2 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en
obra (pedra de riu inclosa). (P - 49)

2,92 4.640,000 13.548,80

3 TGD4A1E ha Marcació de punts inicials, finals i de disposició d'arquetes i canonades
de drenatge. (P - 90)

76,50 14,000 1.071,00

TOTAL Apartat OB.03.MT 53.317,40
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 04 Instal·lació hidràulica

Apartat CP Canonada principal, secundàries i accessoris de la instal·lació

1 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora. (P - 24)

8,34 446,080 3.720,31

2 E54AE2A u Filtre malla autonetejant 4'' per a instal·lació de reg i la seva
col·locació. (P - 33)

5.096,76 1,000 5.096,76

3 RPP5A32 u Vàlvula reguladora de pressió de canonada principal de bronze, amb
sortida de pressió 3,5bar, col·locada al fons de rasa. (P - 83)

396,53 2,000 793,06

4 DER12W5 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de
nebulitzadors de la segona derivació de la canonada principal, amb
material inclòs. (P - 20)

22,50 2,000 45,00

5 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en
obra (pedra de riu inclosa). (P - 49)

2,92 446,080 1.302,55

6 EFA1G385 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 42)

3,95 556,000 2.196,20

7 EFA1F385 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 41)

3,16 666,000 2.104,56

8 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 40)

2,38 172,000 409,36

9 EFA1A385 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 39)

2,00 108,000 216,00

10 DER1A2E3 u Derivació 1 'T' unió DN 125 i PN6 amb junta elàstica per a hidrants i
canonades secundàries. (P - 21)

40,72 4,000 162,88

11 COL4A3E2 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal
amb dues unions amb junta elàstica i col·locat al fons de la rasa. (P -
18)

12,98 3,000 38,94

12 GFAB2216 u Colze de PVC de 90°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal
amb dues unions amb junta elàstica i col·locat al fons de la rasa. (P -
66)

27,10 6,000 162,60

13 GFAB7116 u Colze de PVC de 45°, de 140 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal
amb dues unions amb junta elàstica i col·locat al fons de la rasa. (P -
67)

24,04 1,000 24,04

14 H42A3EA u Hidrant amb 4 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials
i construcció. (P - 71)

1.090,29 3,000 3.270,87

15 H42A3EB u Hidrant amb 2 sortides (alimentació de dos subsectors), amb materials
i construcció. (P - 72)

649,02 2,000 1.298,04

16 DER12W4 u Col·locació de la T del final de les secundaries del sistema de reg, en
la segona derivació de la canonada principal, amb material inclòs. (P -
19)

27,11 2,000 54,22

17 ST5E3B ha Servei de topografia amb marcatge de punts clau de canonada. (P - 89) 25,50 14,000 357,00

TOTAL Apartat OB.04.CP 21.252,39
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 04 Instal·lació hidràulica

Apartat CT Terciàries, accessoris i laterals de reg i nebulització

1 ST5E3B ha Servei de topografia amb marcatge de punts clau de canonada. (P - 89) 25,50 14,000 357,00

2 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora. (P - 24)

8,34 437,760 3.650,92

3 ES54FA3 m3 Reomplert rasa amb terra extreta, amb incorporació de pedra de riu en
obra (pedra de riu inclosa). (P - 49)

2,92 437,760 1.278,26

4 GA5EA32D m Tub PE 40, DN=16mm, PN6 col·locat sobre filferro galvanitzat de 2mm
per a canonada de nebulització amb un emissor de nebulització cada 3
metres. (P - 59)

1,64 31.673,000 51.943,72

5 ES54FA4 m3 Retirada de pedres in situ, a partir de terra extreta de rasa. (P - 50) 0,76 437,760 332,70

6 GFA1E385 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa. (P - 62)

2,87 135,500 388,89

7 EFA1C385 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 40)

2,38 407,000 968,66

8 EFA1A385 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. (P - 39)

2,00 386,000 772,00

9 GFA18345 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat
al fons de la rasa. (P - 60)

2,73 1.006,000 2.746,38

10 GFA19385 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa. (P - 61)

2,04 801,500 1.635,06

11 GFAB12E1 m Mànega reg de PE amb emissor autocompensant integrat de 2,3 l/h,
rang de compensació 0.5-4bar i separació entre emissors de 0,6m i la
seva col·locació. (P - 63)

0,39 61.082,000 23.821,98

12 GFAB12E4 u Colze de PVC de 90°, de 50 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal
amb unió encolada i col·locat al fons de la rasa. (P - 65)

2,80 2,000 5,60

13 GFAB12E3 u Colze de PVC de 90°, de 63 mm de DN, de 6 bar de pressió nominal
amb dues unions amb junta elàstica i col·locat al fons de la rasa. (P -
64)

1,35 2,000 2,70

14 RPP5A33 u Vàlvula reguladora de pressió de sortida d'hidrant, de material plàstic i
col·locada a l'exterior amb regulació de pressió màxima d'1bar. (P - 84)

171,51 12,000 2.058,12

15 RPAJENA u Compra i disposició d'higròmetre per a control d'humitat, amb
connectivitat mòbil i connexió a programador de reg. (P - 82)

87,71 12,000 1.052,52

TOTAL Apartat OB.04.CT 91.014,51
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 04 Instal·lació hidràulica

Apartat FR Instal·lació de fertirrigació

1 DF55AEA u Instal·lació de fertirrigació, amb bomba injectora, accessoris i la seva
col·locació. (P - 22)

893,40 1,000 893,40

TOTAL Apartat OB.04.FR 893,40
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 04 Instal·lació hidràulica

Apartat IE Instal·lació elèctrica

1 PR5A31E u Programador de reg, amb opció fertirrigació i capacitat de control de 16
sectors i potència màxima 18W i la seva col·locació (P - 75)

1.341,25 1,000 1.341,25

2 RE5AJME m Compra i col·locació del cable de coure de 10mm2 de secció (P - 78) 0,94 100,000 94,00

3 RE5AJMD m Compra i col·locació del cable de coure de 25mm2 de secció. (P - 77) 1,85 1.204,000 2.227,40

4 RE5AJMF m Compra i col·locació del cable de coure de 35mm2 de secció (P - 79) 1,98 1.640,000 3.247,20

5 RE5AJMG m Compra i col·locació del cable de coure de 50mm2 de secció  (P - 80) 2,62 4.008,000 10.500,96

TOTAL Apartat OB.04.IE 17.410,81
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 05 Sistema anti-pedra i suports de tutoratge

1 ST5E3A ha Servei de topografia i marcació de la ubicació dels pals. (P - 88) 306,00 14,000 4.284,00

2 S5E1RAD u Pal formigó 5,1 m, col·locat de forma inclinada amb màquina percutora
(inclou conductor). Inclou anclatge, engranatge tensor, caputxó plàstic,
placa anti-esfondrament i la col·locació i disposició d'aquests elements
per part dels treballadors de l'empresa, així com la seva unió a les
sirgues i filferros del sistema. (P - 85)

42,01 400,000 16.804,00

3 S5E1RAE u Pal formigó 4,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor).
Inclou caputxó plàstic i la seva col·locació per part dels treballadors de
l'empresa, així com la seva unió a les sirgues i filferros corresponents.
(P - 86)

16,71 3.300,000 55.143,00

4 S5E1RAF u Pal formigó 3,8 m col·locat amb màquina percutora (inclou conductor).
Inclou la seva unió a les sirgues i filferros corresponents per part dels
treballadors de l'empresa. (P - 87)

12,10 3.300,000 39.930,00

5 ESD2 u Anclatges dobles i engranatge tensor per a col·locar en pals inclinats
on coincideixin fileres transversals i longitudinals de sirga. No inclou
muntatge (inclòs pal formigó). (P - 48)

17,24 100,000 1.724,00

6 F45E2R1 m Filferro galvanitzat longitudinal, de 5 mm de diàmetre col·locat
mitjançant els treballadors de l'empresa i dues màquines de tipus
Plameca, incloses en aquesta partida. Inclou fixador plàstic de filferro i
malla. (P - 52)

0,86 31.000,000 26.660,00

7 FH5E3A m Sirga d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb
filferros (no inclou mà d'obra). (P - 55)

2,00 16.500,000 33.000,00

8 F5A31E m Sirga d'acer de 10 mm de diàmetre, col·locada conjuntament amb
filferros (no inclou mà d'obra). (P - 53)

4,61 2.150,000 9.911,50

9 M5A3E2 m2 Malla anti-pedra de color negre i naturalesa plàstica. Amb col·locació
utilitzant elements d'unió elàstics mitjançant Plameca, remolc extensor,
tractor propi i mà d'obra de l'empresa. (P - 73)

0,50 140.000,000 70.000,00

10 MP5D3A m Monofilament plàstic col·locat conjuntament amb filferros (no inclou mà
d'obra). (P - 74)

3,89 2.500,000 9.725,00

TOTAL Capítol OB.05 267.181,50
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Obra OB Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida.

Capítol 06 Seguretat i salut

1 PSIS u Pressupost resultant de l'estudi de Seguretat i Salut del projecte,
document V del projecte. (P - 76)

5.392,08 1,000 5.392,08

TOTAL Capítol OB.06 5.392,08
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 51

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 756.631,53

6 % Benefici industrial SOBRE 756.631,53........................................................................ 45.397,89

12 % Despeses generals SOBRE 756.631,53.................................................................... 90.795,78

5 % Honoraris del projectista SOBRE 756.631,53.............................................................. 37.831,58

Subtotal 930.656,78

10 % IVA SOBRE 930.656,78............................................................................................. 93.065,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.023.722,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ VINT-I-TRES MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS )

Lleida, juliol del 2020

David Traguany Casalilla


