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DOCUMENT NÚM. 4  PRESSUPOST 
 



QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

PRESSUPOST PARCIAL Nº: D ENDERROCS

D-1 F21Q1121b U Retirada de rètol vertical, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 9,93 € nou amb noranta-tres
Euros

D-2 F21R1165b ML Tala d'arbust de 2m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

TOTAL EUROS PER ML 24,27 € vint-i-quatre amb vint-i-set
Euros

D-3 F21H1A53 U Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció,
de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 113,37 € cent  tretze amb trenta-set
Euros

D-4 F21H1641b U Desmuntatge de postes d'alarma, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 56,44 € cinquanta-sis amb
quaranta-quatre Euros

D-5 F2194AL5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 10,78 € deu amb setanta-vuit
Euros

D-6 F2194JG5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 4,66 € quatre amb seixanta-sis
Euros

D-7 F2193A06 M Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

TOTAL EUROS PER M 4,21 € quatre amb vint-i-u Euros

D-8 F2168961 M2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 2,74 € dos amb setanta-quatre
Euros

D-9 F216R443 M Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus
de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M 4,63 € quatre amb seixanta-tres
Euros

D-10 F21QQA01 U Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 6,82 € sis amb vuitanta-dos
Euros

D-11 F2192C05 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M 4,86 € quatre amb vuitanta-sis
Euros

D-12 F219FBC0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

TOTAL EUROS PER M 4,82 € quatre amb vuitanta-dos
Euros
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D-13 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 3,59 € tres amb cinquanta-nou
Euros

D-14 G2R54267 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o
a centre de recollida i transferència.

TOTAL EUROS PER M3 5,19 € cinc amb dinou Euros

D-15 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. L'empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, s'acord amb l'article 5.3 del rd 105/2008.

TOTAL EUROS PER M3 23,54 € vint-i-tres amb
cinquanta-quatre Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: A MOVIMENT DE TERRES

A-1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 4,22 € quatre amb vint-i-dos
Euros

A-2 F222262A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt
>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 9,35 € nou amb trenta-cinc Euros

A-3 F2285M00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.

TOTAL EUROS PER M3 44,61 € quaranta-quatre amb
seixanta-u Euros
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A-4 F2285B0A M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 90 % pm.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.

TOTAL EUROS PER M3 16,94 € setze amb noranta-quatre
Euros

A-5 F9AQU210b M3 Anivellació per a col·locació de transformador de sorra garbellada de 3 a 5 mm
cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

TOTAL EUROS PER M3 46,39 € quaranta-sis amb
trenta-nou Euros

A-6 F2R4506A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte
al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

TOTAL EUROS PER M3 9,47 € nou amb quaranta-set
Euros

A-7 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

TOTAL EUROS PER M3 5,35 € cinc amb trenta-cinc Euros

A-8 F228AJ30 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves
per a drenatge de 50 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

TOTAL EUROS PER M3 35,99 € trenta-cinc amb
noranta-nou Euros

A-9 F7B451F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250
g/m2, col·locat sense adherir

TOTAL EUROS PER M2 2,10 € dos amb deu Euros

A-10 FR3SE412b M2 Encoixinament de mulch, subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de 20 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 9,40 € nou amb quaranta Euros

A-11 ER3P2154 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

TOTAL EUROS PER M3 125,18 € cent  vint-i-cinc amb divuit
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: C TANCA LÍMIT FINCA

C-1 F6A1DT52 M Tanca de parcel·la format per panell de malla electrosoldada de 2 m d'alçada i 2,5
m de llarg amb 4 plecs de reforç longitudinals, amb pas de malla de 200x50 mm,
reduits a 50x50 mm en zones de plecs, 5 mm de diametre, emmarcada amb tubs
horitzonatls de 50x30x1.5, i tubs verticals de secció rectangular de 100x100 mm i
5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, col·locat clavat a 1
m de profunditat amb acabat galvanitzat.

TOTAL EUROS PER M 83,38 € vuitanta-tres amb
trenta-vuit Euros

C-2 F3Z112N1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

TOTAL EUROS PER M2 11,58 € onze amb cinquanta-vuit
Euros

C-3 13512H50 M3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades

TOTAL EUROS PER M3 152,78 € cent  cinquanta-dos amb
setanta-vuit Euros

C-4 1618C310 M2 Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x300x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria i
segons la norma une-en 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
ha-25/p/20/i de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

TOTAL EUROS PER M2 70,93 € setanta amb noranta-tres
Euros

C-5 E8J4U040 M Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural,
buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

TOTAL EUROS PER M 53,17 € cinquanta-tres amb disset
Euros

C-6 F6A1K83Fb U Porta de dues fulles batents d'2.5x0,6 m de llum de pas, d'acer inoxidable 1.4401
(aisi 316), amb bastidor i barrots de tub de 80x40x1,5 mm separats cada 12 cm,
muntants de tub de 100x100x2 mm, passador amb topall antiobertura, pany de
cop i clau i pom, acabat inoxidable, col·locada

TOTAL EUROS PER U 744,68 € set-cents quaranta-quatre
amb seixanta-vuit Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: M PAVIMENTACIÓ

M-1 F3J2271C M3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora, amb la cara exterior concertada

TOTAL EUROS PER M3 95,09 € noranta-cinc amb nou
Euros

M-2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm
TOTAL EUROS PER M3 28,94 € vint-i-vuit amb

noranta-quatre Euros

M-3 F9365N11.B M3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M3 81,87 € vuitanta-u amb
vuitanta-set Euros
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M-4 F9365N11.C M2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix, 
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M2 15,81 € quinze amb vuitanta-u
Euros

M-5 F965A7D9 M Vorada recta de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 23,90 € vint-i-tres amb noranta
Euros

M-6 F96625D9 M Vorada corba de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 62,09 € seixanta-dos amb nou
Euros

M-7 F965A3C5 M Vorada recta de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 22,06 € vint-i-dos amb sis Euros

M-8 F965A3C5c M Vorada corba de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 22,06 € vint-i-dos amb sis Euros

M-9 F965A3C5b M Vorada de peces de formigó, tipus fiol, de (16+4)x8x100, classe resistent a flexió s
(r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 22,06 € vint-i-dos amb sis Euros

M-10 F965A3C5d M Vorada de peces de formigó, tipus fiol, de (16+4)x8x100, classe resistent a flexió s
(r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 22,06 € vint-i-dos amb sis Euros

M-11 F975BBSA M Rigola blanca de 30 cm d'amplària de peça de formigó de 30x30x8, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntades amb beurada de
ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 39,74 € trenta-nou amb
setanta-quatre Euros

M-12 F9E1320G M2 Paviment de panot d'espina de peix per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

TOTAL EUROS PER M2 33,48 € trenta-tres amb
quaranta-vuit Euros
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M-13 F981LGAF U Capçal de gual de pedra granítica per a vianants serrada mecànicament i
flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó.

TOTAL EUROS PER U 320,13 € tres-cents vint amb tretze
Euros

M-14 F9A1201H M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del pm
TOTAL EUROS PER M3 26,66 € vint-i-sis amb seixanta-sis

Euros

M-15 F9811GAF M Rampa per a gual per a vianants, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

TOTAL EUROS PER M 220,09 € dos-cents vint amb nou
Euros

M-16 F981NGAF U Capçal per a gual de vehicles de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, col·locada amb
morter sobre base de formigó.

TOTAL EUROS PER U 353,45 € tres-cents cinquanta-tres
amb quaranta-cinc Euros

M-17 F9811G6F M Rampa per a gual per a vehicles, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

TOTAL EUROS PER M 220,09 € dos-cents vint amb nou
Euros

M-18 F9F1521C.F M2 Paviment de panots acabat de botons tipus warning, de formigó de forma
quadrada de 20x20x4 cm, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques
descontaminant i autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antilliscant,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, seguint el dibuix grafiat en els
plànols.

TOTAL EUROS PER M2 49,71 € quaranta-nou amb
setanta-u Euros

M-19 F9E1310G M2 Paviment de panots acabat ratllat tipus crossing, de formigó de forma quadrada
de 20x20x4 cm, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i
autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antilliscant, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, seguint el dibuix grafiat en els plànols.

TOTAL EUROS PER M2 62,37 € seixanta-dos amb
trenta-set Euros

M-20 0001 P.A. Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.
TOTAL EUROS PER P.A. 1.359,22 € mil tres-cents

cinquanta-nou amb
vint-i-dos Euros

M-21 G9H315Q1c M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 20 base b 50/70 s,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 12,62 € dotze amb seixanta-dos
Euros

M-22 G9H315Q1 M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 6,42 € sis amb quaranta-dos
Euros

M-23 G9H315Q1d M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 4 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 5,19 € cinc amb dinou Euros
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M-24 G9J13K30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
tipus c60bp3/bp4 adh(ecr-1-m), amb dotació 0,8 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,55 € zero amb cinquanta-cinc
Euros

M-25 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb
dotació 1,2 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,69 € zero amb seixanta-nou
Euros

M-26 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
c60b3/b4 ter, amb dotació 0,6 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,43 € zero amb quaranta-tres
Euros

M-27 G9J14J50 M2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 cur(ecr-1), amb
dotació 1,1 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,58 € zero amb cinquanta-vuit
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: I ENLLUMENAT PÚBLIC

I-1 GDG51457 M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 8,64 € vuit amb seixanta-quatre
Euros

I-2 GDG51457b M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 2,10 € dos amb deu Euros

I-3 FG312234 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

TOTAL EUROS PER M 1,60 € u amb seixanta Euros

I-4 FG312554.B M Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

TOTAL EUROS PER M 5,20 € cinc amb vint Euros

I-5 FG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

TOTAL EUROS PER M 10,45 € deu amb quaranta-cinc
Euros

I-6 FGD1122E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 23,93 € vint-i-tres amb
noranta-tres Euros
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I-7 FHN42141.d U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 15led 112w 3000k f4m2, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 596,62 € cinc-cents noranta-sis amb
seixanta-dos Euros

I-8 FHN42141.e U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led 12w 3000k f4t1, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 596,62 € cinc-cents noranta-sis amb
seixanta-dos Euros

I-9 FHN42141.f U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led 14w 3000k f4t1, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 596,62 € cinc-cents noranta-sis amb
seixanta-dos Euros

I-10 FHM11L22.D U Bàcul fabricat amb xapa d'acer de carboni s235 jr, d'industries jovir model mixt
amb porta enrasada, segons une-en 10025-1:2006, fabricat conforme la une-en
40-5:2003, galvanitzat segons une-en iso 1461:2010 amb gruix mig de
recobriment de 70 micres, de 9 metre d'alçària, amb base platina de 40x40 i 8 mm
de gruix, amb perns m18x500, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment
instal·lat a la lluminària corresponent i provat, amb fonament de formigó (inclòs en
aquest preu) amb un dau de 80x80x80 de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla
inferior #20x20 d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 562,77 € cinc-cents seixanta-dos
amb setanta-set Euros

I-11 FHM11L22.E U Columna de planxa d'alumini extruit de forma troncocònica de 5m d'alçària, model
boulevard de salvi, amb base de fosa d'alumini amb tractament anti-corrosiu
termoplàstic, i interior reforçat amb doble tub, i acabat superficial d'alumini pulit,
segons norma une-en 40-6, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat
a la lluminària corresponent i provat, amb fonament de formigó (inclòs en aquest
preu) amb un dau de 60x60x60 de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla inferior
#15x15 d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 489,58 € quatre-cents vuitanta-nou
amb cinquanta-vuit Euros

I-12 4.3 UT. Connexió a companyia, contractació escomesa i comptador i legalització de la
instal·lació.

TOTAL EUROS PER UT. 300,00 € tres-cents Euros

I-13 i.1 UT Quadre d'enllumenat exterior de la marca arelsa tipus monolit - 0, color ral a
escollir, de base 52x52cm i potència elèctrica de 40kw i fins a 4 sortides, amb
sistema de telegestió i diferencials rearmables. Inclou fonament i tubs per a
connexions.

TOTAL EUROS PER UT 4.620,00 € quatre mil sis-cents vint
Euros
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I-14 FDK282C9bb U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 83,65 € vuitanta-tres amb
seixanta-cinc Euros

I-15 FDKZH9C4b U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 65,52 € seixanta-cinc amb
cinquanta-dos Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: J REG

J-1 EJM11409 U Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1"1/2, connectat a una bateria o a un ramal. Recoreria de llautó.
Instal·lació segons "reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable"
de figueres.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 3.900,30 € tres mil nou-cents amb
trenta Euros

J-2 FJSA31A1.B U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment,
rain bird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat. Recoreria de llautó. Instal·lació
segons "reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de
figueres.
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

TOTAL EUROS PER U 325,88 € tres-cents vint-i-cinc amb
vuitanta-vuit Euros

J-3 FJSB2421 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Recoreria de
llautó. Instal·lació segons "reglament municipal del servei de proveïment d'aigua
potable" de figueres.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 152,94 € cent  cinquanta-dos amb
noranta-quatre Euros

J-4 FFB25455 M Tub de polietilè de baixa densitat de designació pe 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part
proporcional d'elements de muntatge i racoreria de llautó. Instal·lació segons
"reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de figueres. Circuit
tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els
daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

TOTAL EUROS PER M 3,76 € tres amb setanta-sis Euros
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J-5 FFB27455 M Tub de polietilè de baixa densitat de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part
proporcional d'elements de muntatge i racoreria de llautó. Instal·lació segons
"reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de figueres. Circuit
tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els
daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

TOTAL EUROS PER M 6,06 € sis amb sis Euros

J-6 FJS517A2 M Canonada pebd per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos. Circuit tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a
més, la repercussió de peces especials per col·locar.

TOTAL EUROS PER M 2,61 € dos amb seixanta-u Euros

J-7 FJS5C100 U Degoter integrat de 4 l/h, de qualitat alta.
TOTAL EUROS PER U 1,28 € u amb vint-i-vuit Euros

J-8 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 83,65 € vuitanta-tres amb
seixanta-cinc Euros

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

TOTAL EUROS PER U 33,28 € trenta-tres amb vint-i-vuit
Euros

J-10 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 125,97 € cent  vint-i-cinc amb
noranta-set Euros

J-11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52
kg de pes, col·locat amb morter

TOTAL EUROS PER U 63,31 € seixanta-tres amb trenta-u
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: N ELECTRICITAT

N-1 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves instal·lacions.
TOTAL EUROS PER UT. 47.954,94 € quaranta-set mil nou-cents

cinquanta-quatre amb
noranta-quatre Euros

N-2 GG22TP1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada

TOTAL EUROS PER M 5,46 € cinc amb quaranta-sis
Euros

N-3 GTENUYF3.B M Cinta d'avís per a protecció de línia elèctrica
TOTAL EUROS PER M 1,72 € u amb setanta-dos Euros

N-4 GTENUYF3.c M Placa de polietilè per a protecció de línia elèctrica
TOTAL EUROS PER M 2,89 € dos amb vuitanta-nou

Euros

N-5 135C57H1 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

TOTAL EUROS PER M3 188,99 € cent  vuitanta-vuit amb
noranta-nou Euros

N-6 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 125,97 € cent  vint-i-cinc amb
noranta-set Euros

N-7 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52
kg de pes, col·locat amb morter

TOTAL EUROS PER U 63,31 € seixanta-tres amb trenta-u
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: O TELÈFON

O-1 FDG34377 M Canalització amb quatre tubs de pvc corrugat de d=65 mm i dau de recobriment
de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i.

TOTAL EUROS PER M 11,50 € onze amb cinquanta Euros

O-2 FDK262Q7b U Pericó de registre de formigó prefabricat tipus dm sense fons de 90x45x100 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 278,41 € dos-cents setanta-vuit amb
quaranta-u Euros

O-3 FDKZ3174b U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus dm de telefonica, col·locat amb
morter

TOTAL EUROS PER U 255,53 € dos-cents cinquanta-cinc
amb cinquanta-tres Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: T SANEJAMENT

T-1 FD7JN185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 44,65 € quaranta-quatre amb
seixanta-cinc Euros

T-2 FD7JG185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
250 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 13,11 € tretze amb onze Euros

T-3 FD7JE185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 10,81 € deu amb vuitanta-u Euros

T-4 2DB18426.B U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera
amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.

TOTAL EUROS PER U 1.104,19 € mil cent  quatre amb dinou
Euros

T-5 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.

TOTAL EUROS PER U 116,10 € cent  setze amb deu Euros

T-6 T01 U Conjunt de tasques i material per al desplaçament d'embornal i adaptació
d'aquests a nou traçat de vorera

TOTAL EUROS PER U 300,00 € tres-cents Euros

T-7 T02 U Conjunt de tasques i material per al desplaçament de pou circular de registre i
adaptació d'aquest a nou traçat de vorera, amb pou circular de registre de
diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4. Aprofitament de bastiment
i tapa.

TOTAL EUROS PER U 1.337,32 € mil tres-cents trenta-set
amb trenta-dos Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: R AIGUA

R-1 FF32H785 M Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso
2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcional
d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i aixetes.

TOTAL EUROS PER M 75,09 € setanta-cinc amb nou
Euros

R-2 FF32D785 M Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso
2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcional
d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i aixetes.

TOTAL EUROS PER M 50,89 € cinquanta amb
vuitanta-nou Euros
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R-3 FM213328 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, bastiment i tapa amb una sortida de 70
mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada. Inclou clau de
pas i connexió a la xarxa pública. Tapa pintada i senyalitzada.

TOTAL EUROS PER U 478,75 € quatre-cents setanta-vuit
amb setanta-cinc Euros

R-4 FDK282C9bb U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 83,65 € vuitanta-tres amb
seixanta-cinc Euros

R-5 FDKZH9C4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 65,52 € seixanta-cinc amb
cinquanta-dos Euros

R-6 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 125,97 € cent  vint-i-cinc amb
noranta-set Euros

R-7 FDKZHJB4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.

TOTAL EUROS PER U 109,40 € cent  nou amb quaranta
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: V VEGETACIÓ

V-1 FR61224A U Plantació i subministre de pyrus calleryana de perímetre de 20 a 25 cm, i alçada
de 3,5 cm, amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou banda antiarrels reroot 600 de
green blue.

TOTAL EUROS PER U 157,48 € cent  cinquanta-set amb
quaranta-vuit Euros

V-2 FR61224Ab U Plantació i subministre de freixinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra o contenidor, inici de copa a una alçada mínima de 4 metres, i alçada
total de 7 metres aroximadament, amb excavació de clot de plantació de
100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou banda antiarrels reroot 600 de
green blue.

TOTAL EUROS PER U 182,09 € cent  vuitanta-dos amb
nou Euros

V-3 FR66222B.E UT. Plantació i subministre de romaní rastrer ( rosmarinus ) arbust de petit format, en
contenidor de 3l, d'uns 30cm d'alçada, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER UT. 6,79 € sis amb setanta-nou Euros
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V-4 FR66222B.F UT. Plantació i subministre d'espígol, arbust de petit format, en contenidor de 3l i
d'alçada uns 40cm d'alçada, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER UT. 7,13 € set amb tretze Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA

11-1 FBA29112b M Pintat per senyalització de passos de vianants amb pintura de dos components
amb espferes de vidre i aplicació manual amb llana, de 50 cm  d'ample.

TOTAL EUROS PER M 2,89 € dos amb vuitanta-nou
Euros

11-2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre.

TOTAL EUROS PER M 1,39 € u amb trenta-nou Euros

11-3 FBA1E110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre.

TOTAL EUROS PER M 1,80 € u amb vuitanta Euros

11-4 E898DFM0.B M2 Pintat de armaris d'obra per instal·lacions exterior de ciment, amb pintura al silicat
de potassa amb acabat llis, i pigments del color de la vegetació que l'envolta, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de
la dt.amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: no es dedueixen
- Obertures > 4 m: es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

TOTAL EUROS PER M2 14,90 € catorze amb noranta Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: G VARIS PARTIDES ALÇADES

G-1 140101N PA Partides de higiene, seguretat i salut
TOTAL EUROS PER PA 4.244,64 € quatre mil dos-cents

quaranta-quatre amb
seixanta-quatre Euros

G-2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases
TOTAL EUROS PER PA 1.499,95 € mil quatre-cents

noranta-nou amb
noranta-cinc Euros

G-3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt
a mantenir.

TOTAL EUROS PER P.A. 655,00 € sis-cents cinquanta-cinc
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

MU-1 FQ213112b U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de benito model bcn, ancorada amb
dau de formigó. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER U 121,44 € cent  vint-i-u amb
quaranta-quatre Euros

MU-2 FQ113251b U Banc de benito, model neobarcino um304n de 1,80 de llarg, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER U 928,14 € nou-cents vint-i-vuit amb
catorze Euros

MU-3 FQ113251c U Banc de benito, model neobarcino um304ns de 0,70 de llarg, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER U 428,14 € quatre-cents vint-i-vuit
amb catorze Euros

MU-4 FBB22101 U Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat, de 40 cm d'alçada,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1 fixada mecànicament a suport.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER U 37,26 € trenta-set amb vint-i-sis
Euros

MU-5 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER M 31,44 € trenta-u amb
quaranta-quatre Euros

Lluís Rodeja Roca

Figueres, novembre de 2019
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

PRESSUPOST PARCIAL Nº: D ENDERROCS
D-1 F21Q1121b u Retirada de rètol vertical, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

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

Mà d'obra 3,79 €
Maquinària 6,08 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… U 9,93 €

D-2 F21R1165b ml Tala d'arbust de 2m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Sense descomposició 24,27 €

TOTAL EUROS P… ML 24,27 €

D-3 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció,
de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 15,26 €
Maquinària 97,88 €
Mitjans auxiliars 0,23 €

TOTAL EUROS P… U 113,37 €

D-4 F21H1641b u Desmuntatge de postes d'alarma, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 24,19 €
Maquinària 31,89 €
Mitjans auxiliars 0,36 €

TOTAL EUROS P… U 56,44 €

D-5 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 10,78 €

TOTAL EUROS P… M2 10,78 €

D-6 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Maquinària 4,66 €

TOTAL EUROS P… M2 4,66 €

D-7 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Maquinària 4,21 €

TOTAL EUROS P… M 4,21 €

D-8 F2168961 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Mà d'obra 0,63 €
Maquinària 2,10 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M2 2,74 €

D-9 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus
de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Mà d'obra 3,52 €
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Maquinària 1,06 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M 4,63 €

D-10 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 4,73 €
Maquinària 2,02 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… U 6,82 €

D-11 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Mà d'obra 2,54 €
Maquinària 2,28 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 4,86 €

D-12 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra 3,22 €
Maquinària 1,55 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M 4,82 €

D-13 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 3,59 €

TOTAL EUROS P… M2 3,59 €

D-14 G2R54267 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o
a centre de recollida i transferència.

Maquinària 5,19 €

TOTAL EUROS P… M3 5,19 €

D-15 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. L'empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, s'acord amb l'article 5.3 del rd 105/2008.

Materials 23,54 €

TOTAL EUROS P… M3 23,54 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: A MOVIMENT DE TERRES
A-1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb

pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 4,22 €
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TOTAL EUROS P… M3 4,22 €

A-2 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt
>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 9,35 €

TOTAL EUROS P… M3 9,35 €

A-3 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs
en cas de que es tracti de terres.

Mà d'obra 3,79 €
Maquinària 4,60 €
Materials 36,16 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… M3 44,61 €

A-4 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 90 % pm.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs
en cas de que es tracti de terres.

Mà d'obra 7,57 €
Maquinària 9,26 €
Mitjans auxiliars 0,11 €

TOTAL EUROS P… M3 16,94 €

A-5 F9AQU2… m3 Anivellació per a col·locació de transformador de sorra garbellada de 3 a 5 mm
cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Mà d'obra 0,90 €
Maquinària 31,36 €
Materials 14,12 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 46,39 €
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A-6 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte
al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Maquinària 9,47 €

TOTAL EUROS P… M3 9,47 €

A-7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

Materials 5,35 €

TOTAL EUROS P… M3 5,35 €

A-8 F228AJ30 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per
a drenatge de 50 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

Mà d'obra 1,51 €
Maquinària 3,15 €
Materials 31,31 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M3 35,99 €

A-9 F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250
g/m2, col·locat sense adherir

Mà d'obra 1,09 €
Materials 0,99 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M2 2,10 €

A-10 FR3SE41… m2 Encoixinament de mulch, subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de 20 cm de gruix.

Mà d'obra 0,85 €
Maquinària 0,75 €
Materials 7,79 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M2 9,40 €

A-11 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

Mà d'obra 54,20 €
Materials 70,17 €
Mitjans auxiliars 0,81 €

TOTAL EUROS P… M3 125,18 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: C TANCA LÍMIT FINCA
C-1 F6A1DT52 m Tanca de parcel·la format per panell de malla electrosoldada de 2 m d'alçada i 2,5

m de llarg amb 4 plecs de reforç longitudinals, amb pas de malla de 200x50 mm,
reduits a 50x50 mm en zones de plecs, 5 mm de diametre, emmarcada amb tubs
horitzonatls de 50x30x1.5, i tubs verticals de secció rectangular de 100x100 mm i 5
mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, col·locat clavat a 1 m
de profunditat amb acabat galvanitzat.

Mà d'obra 17,31 €
Maquinària 3,86 €
Materials 61,95 €
Mitjans auxiliars 0,26 €

TOTAL EUROS P… M 83,38 €

C-2 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Mà d'obra 4,39 €
Materials 7,12 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M2 11,58 €

C-3 13512H50 m3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades

Mà d'obra 25,77 €
Maquinària 15,68 €
Materials 111,25 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… M3 152,78 €

C-4 1618C310 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x300x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria i
segons la norma une-en 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
ha-25/p/20/i de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Mà d'obra 28,49 €
Maquinària 0,03 €
Materials 41,83 €
Mitjans auxiliars 0,58 €

TOTAL EUROS P… M2 70,93 €

C-5 E8J4U040 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural,
buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra 9,53 €
Materials 43,49 €
Mitjans auxiliars 0,15 €

TOTAL EUROS P… M 53,17 €

C-6 F6A1K83Fb u Porta de dues fulles batents d'2.5x0,6 m de llum de pas, d'acer inoxidable 1.4401
(aisi 316), amb bastidor i barrots de tub de 80x40x1,5 mm separats cada 12 cm,
muntants de tub de 100x100x2 mm, passador amb topall antiobertura, pany de cop
i clau i pom, acabat inoxidable, col·locada

Mà d'obra 82,45 €
Maquinària 0,14 €
Materials 660,07 €
Mitjans auxiliars 2,02 €

TOTAL EUROS P… U 744,68 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: M PAVIMENTACIÓ
M-1 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora, amb la cara exterior concertada

Mà d'obra 8,48 €
Maquinària 64,03 €
Materials 22,45 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M3 95,09 €

M-2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

Mà d'obra 0,90 €
Maquinària 6,47 €
Materials 21,56 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 28,94 €

M-3 F9365N1… m3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 11,45 €
Maquinària 0,83 €
Materials 69,42 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

TOTAL EUROS P… M3 81,87 €

M-4 F9365N1… m2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix, 
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 1,58 €
Maquinària 0,11 €
Materials 14,10 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M2 15,81 €

M-5 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,62 €
Materials 10,08 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 23,90 €

M-6 F96625D9 m Vorada corba de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 16,91 €
Materials 44,93 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 62,09 €

M-7 F965A3C5 m Vorada recta de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,03 €
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Materials 8,83 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 22,06 €

M-8 F965A3C5c m Vorada corba de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,03 €
Materials 8,83 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 22,06 €

M-9 F965A3C5b m Vorada de peces de formigó, tipus fiol, de (16+4)x8x100, classe resistent a flexió s
(r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,03 €
Materials 8,83 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 22,06 €

M-10 F965A3C5d m Vorada de peces de formigó, tipus fiol, de (16+4)x8x100, classe resistent a flexió s
(r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,03 €
Materials 8,83 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 22,06 €

M-11 F975BBSA m Rigola blanca de 30 cm d'amplària de peça de formigó de 30x30x8, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntades amb beurada de ciment
blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 31,00 €
Materials 8,27 €
Mitjans auxiliars 0,47 €

TOTAL EUROS P… M 39,74 €

M-12 F9E1320G m2 Paviment de panot d'espina de peix per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

Mà d'obra 21,63 €
Maquinària 0,04 €
Materials 11,49 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 33,48 €

M-13 F981LGAF u Capçal de gual de pedra granítica per a vianants serrada mecànicament i
flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó.

Mà d'obra 48,62 €
Materials 270,78 €
Mitjans auxiliars 0,73 €

TOTAL EUROS P… U 320,13 €

M-14 F9A1201H m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del pm

Mà d'obra 0,90 €
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Maquinària 6,84 €
Materials 18,91 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 26,66 €

M-15 F9811GAF m Rampa per a gual per a vianants, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

Mà d'obra 40,90 €
Materials 178,58 €
Mitjans auxiliars 0,61 €

TOTAL EUROS P… M 220,09 €

M-16 F981NGAF u Capçal per a gual de vehicles de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, col·locada amb morter sobre
base de formigó.

Mà d'obra 48,62 €
Materials 304,10 €
Mitjans auxiliars 0,73 €

TOTAL EUROS P… U 353,45 €

M-17 F9811G6F m Rampa per a gual per a vehicles, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

Mà d'obra 40,90 €
Materials 178,58 €
Mitjans auxiliars 0,61 €

TOTAL EUROS P… M 220,09 €

M-18 F9F1521… m2 Paviment de panots acabat de botons tipus warning, de formigó de forma quadrada
de 20x20x4 cm, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i
autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antilliscant, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, seguint el dibuix grafiat en els plànols.

Mà d'obra 11,91 €
Maquinària 0,04 €
Materials 37,59 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

TOTAL EUROS P… M2 49,71 €

M-19 F9E1310G m2 Paviment de panots acabat ratllat tipus crossing, de formigó de forma quadrada de
20x20x4 cm, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i
autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antilliscant, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, seguint el dibuix grafiat en els plànols.

Mà d'obra 21,63 €
Maquinària 0,04 €
Materials 40,38 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 62,37 €

M-20 0001 P.A. Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.

Sense descomposició 1.359,22 €

TOTAL EUROS P… P.A. 1.359,22 €

M-21 G9H315… m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 20 base b 50/70 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

Mà d'obra 0,35 €
Maquinària 0,21 €
Materials 12,05 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M2 12,62 €
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M-22 G9H315Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

Mà d'obra 0,18 €
Maquinària 0,21 €
Materials 6,03 €

TOTAL EUROS P… M2 6,42 €

M-23 G9H315… m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 4 cm de gruix.

Mà d'obra 0,16 €
Maquinària 0,21 €
Materials 4,82 €

TOTAL EUROS P… M2 5,19 €

M-24 G9J13K30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
c60bp3/bp4 adh(ecr-1-m), amb dotació 0,8 kg/m2

Mà d'obra 0,06 €
Maquinària 0,14 €
Materials 0,35 €

TOTAL EUROS P… M2 0,55 €

M-25 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb
dotació 1,2 kg/m2

Mà d'obra 0,08 €
Maquinària 0,13 €
Materials 0,48 €

TOTAL EUROS P… M2 0,69 €

M-26 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus c60b3/b4
ter, amb dotació 0,6 kg/m2

Sense descomposició 0,43 €

TOTAL EUROS P… M2 0,43 €

M-27 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 cur(ecr-1), amb
dotació 1,1 kg/m2

Mà d'obra 0,08 €
Maquinària 0,13 €
Materials 0,37 €

TOTAL EUROS P… M2 0,58 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: I ENLLUMENAT PÚBLIC
I-1 GDG51457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre

nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,41 €
Materials 8,22 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 8,64 €

I-2 GDG514… m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,41 €
Materials 1,68 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 2,10 €
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I-3 FG312234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 0,65 €
Materials 0,94 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 1,60 €

I-4 FG31255… m Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 1,73 €
Materials 3,44 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 5,20 €

I-5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió
a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Mà d'obra 8,65 €
Materials 1,67 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M 10,45 €

I-6 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 8,65 €
Materials 15,15 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… U 23,93 €

I-7 FHN4214… u Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 15led 112w 3000k f4m2, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 15,15 €
Materials 581,24 €
Mitjans auxiliars 0,23 €

TOTAL EUROS P… U 596,62 €

I-8 FHN4214… u Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led 12w 3000k f4t1, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 15,15 €
Materials 581,24 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
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TOTAL EUROS P… U 596,62 €

I-9 FHN42141.f u Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led 14w 3000k f4t1, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 15,15 €
Materials 581,24 €
Mitjans auxiliars 0,23 €

TOTAL EUROS P… U 596,62 €

I-10 FHM11L2… u Bàcul fabricat amb xapa d'acer de carboni s235 jr, d'industries jovir model mixt amb
porta enrasada, segons une-en 10025-1:2006, fabricat conforme la une-en
40-5:2003, galvanitzat segons une-en iso 1461:2010 amb gruix mig de recobriment
de 70 micres, de 9 metre d'alçària, amb base platina de 40x40 i 8 mm de gruix,
amb perns m18x500, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la
lluminària corresponent i provat, amb fonament de formigó (inclòs en aquest preu)
amb un dau de 80x80x80 de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla inferior
#20x20 d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 27,41 €
Maquinària 46,47 €
Materials 488,48 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

TOTAL EUROS P… U 562,77 €

I-11 FHM11L2… u Columna de planxa d'alumini extruit de forma troncocònica de 5m d'alçària, model
boulevard de salvi, amb base de fosa d'alumini amb tractament anti-corrosiu
termoplàstic, i interior reforçat amb doble tub, i acabat superficial d'alumini pulit,
segons norma une-en 40-6, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat
a la lluminària corresponent i provat, amb fonament de formigó (inclòs en aquest
preu) amb un dau de 60x60x60 de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla inferior
#15x15 d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 27,41 €
Maquinària 46,47 €
Materials 415,29 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

TOTAL EUROS P… U 489,58 €

I-12 4.3 ut. Connexió a companyia, contractació escomesa i comptador i legalització de la
instal·lació.

Sense descomposició 300,00 €

TOTAL EUROS P… UT. 300,00 €

I-13 i.1 ut Quadre d'enllumenat exterior de la marca arelsa tipus monolit - 0, color ral a
escollir, de base 52x52cm i potència elèctrica de 40kw i fins a 4 sortides, amb
sistema de telegestió i diferencials rearmables. Inclou fonament i tubs per a
connexions.

Sense descomposició 4.620,00 €

TOTAL EUROS P… UT 4.620,00 €

I-14 FDK282C… u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 64,10 €
Maquinària 0,06 €
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Materials 18,52 €
Mitjans auxiliars 0,97 €

TOTAL EUROS P… U 83,65 €

I-15 FDKZH9… u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 14,18 €
Materials 51,13 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… U 65,52 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: J REG
J-1 EJM11409 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre

nominal 1"1/2, connectat a una bateria o a un ramal. Recoreria de llautó.
Instal·lació segons "reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable"
de figueres.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 5,67 €
Materials 3.894,54 €
Mitjans auxiliars 0,09 €

TOTAL EUROS P… U 3.900,30 €

J-2 FJSA31A… u Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment,
rain bird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat. Recoreria de llautó. Instal·lació
segons "reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de figueres.
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Mà d'obra 35,04 €
Materials 289,96 €
Mitjans auxiliars 0,88 €

TOTAL EUROS P… U 325,88 €

J-3 FJSB2421 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Recoreria de
llautó. Instal·lació segons "reglament municipal del servei de proveïment d'aigua
potable" de figueres.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 35,04 €
Materials 117,37 €
Mitjans auxiliars 0,53 €

TOTAL EUROS P… U 152,94 €

J-4 FFB25455 m Tub de polietilè de baixa densitat de designació pe 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part
proporcional d'elements de muntatge i racoreria de llautó. Instal·lació segons
"reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de figueres. Circuit
tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els
daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Mà d'obra 2,60 €
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Materials 1,12 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 3,76 €

J-5 FFB27455 m Tub de polietilè de baixa densitat de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part
proporcional d'elements de muntatge i racoreria de llautó. Instal·lació segons
"reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de figueres. Circuit
tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els
daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Mà d'obra 3,46 €
Materials 2,55 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M 6,06 €

J-6 FJS517A2 m Canonada pebd per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos. Circuit tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a
més, la repercussió de peces especials per col·locar.

Mà d'obra 1,47 €
Materials 1,10 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 2,61 €

J-7 FJS5C100 u Degoter integrat de 4 l/h, de qualitat alta.

Mà d'obra 0,87 €
Materials 0,40 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… U 1,28 €

J-8 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 64,10 €
Maquinària 0,06 €
Materials 18,52 €
Mitjans auxiliars 0,97 €

TOTAL EUROS P… U 83,65 €

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

Mà d'obra 14,18 €
Materials 18,89 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… U 33,28 €
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J-10 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 96,21 €
Maquinària 0,10 €
Materials 28,23 €
Mitjans auxiliars 1,43 €

TOTAL EUROS P… U 125,97 €

J-11 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52
kg de pes, col·locat amb morter

Mà d'obra 18,23 €
Materials 44,81 €
Mitjans auxiliars 0,27 €

TOTAL EUROS P… U 63,31 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: N ELECTRICITAT
N-1 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves instal·lacions.

Sense descomposició 47.954,94 €

TOTAL EUROS P… UT. 47.954,94 €

N-2 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada

Mà d'obra 1,38 €
Materials 4,06 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M 5,46 €

N-3 GTENUY… m Cinta d'avís per a protecció de línia elèctrica

Mà d'obra 1,59 €
Materials 0,11 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M 1,72 €

N-4 GTENUY… m Placa de polietilè per a protecció de línia elèctrica

Mà d'obra 1,59 €
Materials 1,28 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M 2,89 €

N-5 135C57H1 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments ap500 sd
d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2 i encofrat no vist
amb una quantia de 0,1 m2/m3

Mà d'obra 45,48 €
Maquinària 12,54 €
Materials 130,17 €
Mitjans auxiliars 0,80 €

TOTAL EUROS P… M3 188,99 €

N-6 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 96,21 €
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Maquinària 0,10 €
Materials 28,23 €
Mitjans auxiliars 1,43 €

TOTAL EUROS P… U 125,97 €

N-7 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52
kg de pes, col·locat amb morter

Mà d'obra 18,23 €
Materials 44,81 €
Mitjans auxiliars 0,27 €

TOTAL EUROS P… U 63,31 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: O TELÈFON
O-1 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de pvc corrugat de d=65 mm i dau de recobriment de

30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i.

Mà d'obra 0,57 €
Materials 10,92 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 11,50 €

O-2 FDK262… u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus dm sense fons de 90x45x100 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Mà d'obra 58,43 €
Maquinària 22,31 €
Materials 196,79 €
Mitjans auxiliars 0,88 €

TOTAL EUROS P… U 278,41 €

O-3 FDKZ3174b u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus dm de telefonica, col·locat amb
morter

Sense descomposició 255,53 €

TOTAL EUROS P… U 255,53 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: T SANEJAMENT
T-1 FD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 16,88 €
Materials 27,52 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 44,65 €

T-2 FD7JG185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
250 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 6,06 €
Materials 6,96 €
Mitjans auxiliars 0,09 €

TOTAL EUROS P… M 13,11 €

T-3 FD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 6,06 €
Materials 4,66 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
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TOTAL EUROS P… M 10,81 €

T-4 #######… u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb
mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m
per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.

Mà d'obra 835,70 €
Maquinària 0,94 €
Materials 255,20 €
Mitjans auxiliars 12,35 €

TOTAL EUROS P… U 1.104,19 €

T-5 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.

Mà d'obra 16,61 €
Materials 99,24 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… U 116,10 €

T-6 T01 u Conjunt de tasques i material per al desplaçament d'embornal i adaptació d'aquests
a nou traçat de vorera

Sense descomposició 300,00 €

TOTAL EUROS P… U 300,00 €

T-7 T02 U Conjunt de tasques i material per al desplaçament de pou circular de registre i
adaptació d'aquest a nou traçat de vorera, amb pou circular de registre de diàmetre
100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret
per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4. Aprofitament de bastiment i tapa.

Sense descomposició 1.337,32 €

TOTAL EUROS P… U 1.337,32 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: R AIGUA
R-1 FF32H785 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso

2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcional
d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i aixetes.

Mà d'obra 34,63 €
Materials 39,94 €
Mitjans auxiliars 0,52 €

TOTAL EUROS P… M 75,09 €

R-2 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso
2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcional
d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i aixetes.

Mà d'obra 25,98 €
Materials 24,52 €
Mitjans auxiliars 0,39 €

TOTAL EUROS P… M 50,89 €

R-3 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, bastiment i tapa amb una sortida de 70 mm
de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada. Inclou clau de pas i
connexió a la xarxa pública. Tapa pintada i senyalitzada.

Mà d'obra 129,87 €
Materials 346,93 €
Mitjans auxiliars 1,95 €

TOTAL EUROS P… U 478,75 €
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R-4 FDK282C… u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 64,10 €
Maquinària 0,06 €
Materials 18,52 €
Mitjans auxiliars 0,97 €

TOTAL EUROS P… U 83,65 €

R-5 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 14,18 €
Materials 51,13 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… U 65,52 €

R-6 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 96,21 €
Maquinària 0,10 €
Materials 28,23 €
Mitjans auxiliars 1,43 €

TOTAL EUROS P… U 125,97 €

R-7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.

Mà d'obra 18,23 €
Materials 90,90 €
Mitjans auxiliars 0,27 €

TOTAL EUROS P… U 109,40 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: V VEGETACIÓ
V-1 FR61224A u Plantació i subministre de pyrus calleryana de perímetre de 20 a 25 cm, i alçada de

3,5 cm, amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió. Inclou banda antiarrels reroot 600 de green blue.

Mà d'obra 10,54 €
Maquinària 26,57 €
Materials 120,21 €
Mitjans auxiliars 0,16 €

TOTAL EUROS P… U 157,48 €

V-2 FR61224Ab u Plantació i subministre de freixinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra o contenidor, inici de copa a una alçada mínima de 4 metres, i alçada
total de 7 metres aroximadament, amb excavació de clot de plantació de
100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou banda antiarrels reroot 600 de green
blue.

Mà d'obra 10,54 €
Maquinària 26,57 €
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Materials 144,82 €
Mitjans auxiliars 0,16 €

TOTAL EUROS P… U 182,09 €

V-3 FR66222… ut. Plantació i subministre de romaní rastrer ( rosmarinus ) arbust de petit format, en
contenidor de 3l, d'uns 30cm d'alçada, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 4,51 €
Materials 2,21 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… UT. 6,79 €

V-4 FR66222… ut. Plantació i subministre d'espígol, arbust de petit format, en contenidor de 3l i
d'alçada uns 40cm d'alçada, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 4,51 €
Materials 2,55 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… UT. 7,13 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA
11-1 FBA29112b m Pintat per senyalització de passos de vianants amb pintura de dos components

amb espferes de vidre i aplicació manual amb llana, de 50 cm  d'ample.

Mà d'obra 0,61 €
Maquinària 0,30 €
Materials 1,97 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 2,89 €

11-2 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre.

Mà d'obra 0,32 €
Maquinària 0,17 €
Materials 0,90 €

TOTAL EUROS P… M 1,39 €

11-3 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre.

Mà d'obra 0,38 €
Maquinària 0,21 €
Materials 1,20 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 1,80 €

FASE 1 Pàgina: 19

Quadre de Preus Nº2

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL

Lluís Rodeja Roca                    



11-4 E898DF… m2 Pintat de armaris d'obra per instal·lacions exterior de ciment, amb pintura al silicat
de potassa amb acabat llis, i pigments del color de la vegetació que l'envolta, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de
la dt.amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: no es dedueixen
- Obertures > 4 m: es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Mà d'obra 3,69 €
Materials 11,15 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… M2 14,90 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: G VARIS PARTIDES ALÇADES
G-1 140101N pa Partides de higiene, seguretat i salut

Materials 4.244,64 €

TOTAL EUROS P… PA 4.244,64 €

G-2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases

Sense descomposició 1.499,95 €

TOTAL EUROS P… PA 1.499,95 €

G-3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt a
mantenir.

Sense descomposició 655,00 €

TOTAL EUROS P… P.A. 655,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
MU-1 FQ213112b u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de benito model bcn, ancorada amb

dau de formigó. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 23,82 €
Maquinària 2,61 €
Materials 94,66 €
Mitjans auxiliars 0,35 €

TOTAL EUROS P… U 121,44 €

MU-2 FQ113251b u Banc de benito, model neobarcino um304n de 1,80 de llarg, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 20,64 €
Materials 906,98 €
Mitjans auxiliars 0,52 €

TOTAL EUROS P… U 928,14 €

MU-3 FQ113251c u Banc de benito, model neobarcino um304ns de 0,70 de llarg, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 20,64 €
Materials 406,98 €
Mitjans auxiliars 0,52 €

TOTAL EUROS P… U 428,14 €

MU-4 FBB22101 u Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat, de 40 cm d'alçada,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1 fixada mecànicament a suport.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 4,33 €
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Maquinària 1,12 €
Materials 31,75 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… U 37,26 €

MU-5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 3,41 €
Maquinària 0,04 €
Materials 27,95 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 31,44 €

Lluís Rodeja Roca

Figueres, novembre de 2019
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PRESSUPOST I AMIDAMENT
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

SUBCAPITOL : D ENDERROCS

D - 1 F21Q1121b U Retirada de rètol vertical, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 9,93 19,86

D - 2 F21R1165b ML Tala d'arbust de 2m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

29,250 29,250
47,750 47,750
31,550 31,550

Total : 108,550 24,27 2.634,51

D - 3 F21H1A53 U Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000

Total : 3,000 113,37 340,11

D - 4 F21H1641b U Desmuntatge de postes d'alarma, accessoris i elements
de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000

Total : 3,000 56,44 169,32

D - 5 F2194AL5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Paviment de for… 1 31,650 8,650 273,773
Parterres 1 7,450 7,450
Parterres 1 59,400 59,400
Parterres 1 48,150 48,150
Parterres 6,300 6,300
Vorera perimetra… 1 206,550 206,550

Total : 601,623 10,78 6.485,50

D - 6 F2194JG5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 57,350 57,350

Total : 57,350 4,66 267,25
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D - 7 F2193A06 M Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rigola al final de… 1 31,550 31,550

Total : 31,550 4,21 132,83

D - 8 F2168961 M2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de
30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Tanca existent 1 81,000 81,000

Separacions 6 6,600 1,500 59,400
1 22,550 1,500 33,825

Total : 174,225 2,74 477,38

D - 9 F216R443 M Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Reixat sobre par… 1 81,000 81,000
Tanca sense bloc 1 29,250 29,250

1 3,750 3,750
1 47,750 47,750
1 31,550 31,550

Total : 193,300 4,63 894,98

D - 10 F21QQA01 U Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

13 13,000

Total : 13,000 6,82 88,66

D - 11 F2192C05 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Parterres 1 43,600 43,600
Vorera 1 40,550 40,550
Interior parquing 1 29,250 29,250
Limit rajoleria 1 31,550 31,550

Total : 144,950 4,86 704,46

D - 12 F219FBC0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Limit parcel·la 1 97,450 97,450
Límit parcel·la 1 11,750 11,750
Límit parcel·la 1 14,630 14,630
Vorera 1 104,600 104,600
Vorera 1 31,000 31,000
Vorera 1 20,000 20,000
Enjardinament v… 1 110,000 110,000
Enjardinament v… 1 29,000 29,000
Enjardinament v… 6 23,000 138,000
Enjardinament v… 1 25,150 25,150
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Total : 581,580 4,82 2.803,22

D - 13 F2194XG5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Limit parcel·la 1 496,900 496,900
Límit parcel·la 1 73,000 73,000
Límit parcel·la 1 72,900 72,900
Enjardinament v… 1 315,600 315,600
Enjardinament v… 1 101,550 101,550
Enjardinament v… 6 15,000 90,000
Enjardinament v… 1 24,750 24,750

Total : 1.174,700 3,59 4.217,17

D - 14 G2R54267 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rètol 1,5 3,000 1,500 0,300 2,025
Arbust 1,2 108,000 2,000 0,300 77,760
Llumeres 3,1 0,500 0,500 0,500 0,388
Postes alarma 3,1 0,500 0,500 0,500 0,388
Enderroc paret 1,2 174,225 0,300 62,721
Rigola+vorada 1,2 144,950 0,400 0,300 20,873
Paviment panot 1,2 57,350 0,150 10,323
Paviment asfalt 1,2 1.174,700 0,150 211,446
Paviment formigó 1,2 601,623 0,150 108,292
Rigola 1,2 31,550 0,950 0,300 10,790
Reixat metàl·lic 1,1 193,300 2,000 0,100 42,526
Pilones 13,1 0,150 0,150 1,000 0,295

Total : 547,827 5,19 2.843,22

D - 15 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de
cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent. L'empresa receptora del residu ha
de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, s'acord
amb l'article 5.3 del rd 105/2008.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rètol 1,5 3,000 1,500 0,300 2,025
Arbust 1,2 108,000 2,000 0,300 77,760
Llumeres 3,1 0,500 0,500 0,500 0,388
Postes alarma 3,1 0,500 0,500 0,500 0,388
Enderroc paret 1,2 174,225 0,300 62,721
Rigola+vorada 1,2 144,950 0,400 0,300 20,873
Paviment panot 1,2 57,350 0,150 10,323
Paviment asfalt 1,2 1.174,700 0,150 211,446
Paviment formigó 1,2 601,623 0,150 108,292
Rigola 1,2 31,550 0,950 0,300 10,790
Reixat metàl·lic 1,1 193,300 2,000 0,100 42,526
Pilones 13,1 0,150 0,150 1,000 0,295

Total : 547,827 23,54 12.895,85

TOTAL SUBCAPITOL : D ENDERROCS 34.974,32

SUBCAPITOL : A MOVIMENT DE TERRES
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A - 1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou
la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Excavació transf… 1 15,000 0,800 12,000
C.rajoleria f1 1 127,100 0,250 31,775
C.rajoleria f2 1 65,400 9,000 0,250 147,150
C.rajoleria f2 -1 65,400 9,000 0,250 -147,150
Sota voreres 1 913,360 0,250 228,340
Sota voreres 1 319,900 0,250 79,975
Sota voreres 7 15,000 0,250 26,250

Total : 378,340 4,22 1.596,59

A - 2 F222262A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny de de trànsit (spt >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou
la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Excavació pou d… 1 1,500 1,500 2,350 5,288
Rases ep 1 250,000 0,350 0,700 61,250

1 102,000 0,350 0,700 24,990
1 34,000 0,350 0,700 8,330
1 6,100 0,350 0,700 1,495
5 0,800 0,350 0,700 0,980

C.rajoleria -1 65,900 0,350 0,700 -16,146
Reg 1 82,500 0,350 0,400 11,550

1 5,150 0,350 0,400 0,721
2 15,000 0,350 0,400 4,200
2 23,000 0,350 0,400 6,440
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4 26,500 0,350 0,400 14,840
1 12,000 0,350 0,400 1,680

Elec 1 178,000 0,400 0,700 49,840
1 65,900 0,400 0,700 18,452
1 6,900 0,400 0,700 1,932
1 28,000 0,400 0,700 7,840

Sanejament 1 33,250 0,800 1,800 47,880
1 7,100 0,800 1,800 10,224
1 3,750 0,800 1,800 5,400

Connexió encoix… 1 6,000 0,800 1,800 8,640
Connexió encoix… 1 4,000 0,800 1,800 5,760
C.rajoleria 1 42,300 0,800 1,800 60,912

1 7,400 0,800 1,800 10,656
1 2,550 0,800 1,800 3,672
1 32,650 0,800 1,800 47,016

C.rajoleria -1 42,300 0,800 1,800 -60,912
-1 7,400 0,800 1,800 -10,656
-1 2,550 0,800 1,800 -3,672
-1 32,650 0,800 1,800 -47,016

Aigua 1 185,100 0,400 1,000 74,040
1 68,000 0,400 1,000 27,200

C.rajoleria -1 65,900 0,400 1,000 -26,360
Telèfon 1 184,000 0,300 0,900 49,680

1 65,900 0,300 0,900 17,793
C.rajoleria -1 65,900 0,300 0,900 -17,793
Mulch 1 41,000 1,000 1,000 41,000

Total : 447,146 9,35 4.180,82

A - 3 F2285M00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1 250,000 0,350 0,450 39,375
1 102,000 0,350 0,450 16,065
1 34,000 0,350 0,450 5,355
1 6,100 0,350 0,450 0,961
5 0,800 0,350 0,450 0,630

C.rajoleria -1 65,900 0,350 0,450 -10,379
Reg 1 82,500 0,350 0,400 11,550

1 5,150 0,350 0,400 0,721
2 15,000 0,350 0,400 4,200
2 23,000 0,350 0,400 6,440
4 26,500 0,350 0,400 14,840
1 12,000 0,350 0,400 1,680

Elec 1 178,000 0,400 0,400 28,480
1 65,900 0,400 0,400 10,544
1 6,900 0,400 0,400 1,104
1 28,000 0,400 0,400 4,480

Sanejament 1 33,250 0,800 0,300 7,980
1 7,100 0,800 0,300 1,704

Connexió encoix… 1 6,000 0,800 0,300 1,440
Connexió encoix… 1 4,000 0,800 0,300 0,960
C.rajoleria 1 42,300 0,800 0,300 10,152

1 5,000 0,800 0,300 1,200
1 32,650 0,800 0,300 7,836

C.rajoleria -1 42,300 0,800 0,300 -10,152
-1 5,000 0,800 0,300 -1,200
-1 32,650 0,800 0,300 -7,836

Aigua 1 185,100 0,400 0,450 33,318
1 68,000 0,400 0,450 12,240

C.rajoleria -1 65,900 0,400 0,450 -11,862

Total : 181,826 44,61 8.111,26
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A - 4 F2285B0A M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 90 % pm.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1 250,000 0,350 0,400 35,000
1 102,000 0,350 0,400 14,280
1 34,000 0,350 0,400 4,760
1 6,100 0,350 0,400 0,854
5 0,800 0,350 0,400 0,560

C.rajoleria -1 65,900 0,350 0,400 -9,226
Elec 1 178,000 0,400 0,450 32,040

1 65,900 0,400 0,450 11,862
1 6,900 0,400 0,450 1,242
1 28,000 0,400 0,450 5,040

Sanejament 1 33,250 0,800 0,950 25,270
1 7,100 0,800 0,950 5,396

Connexió encoix… 1 6,000 0,800 0,950 4,560
Connexió encoix… 1 4,000 0,800 0,950 3,040
C.rajoleria 1 42,300 0,800 0,950 32,148

1 5,000 0,800 0,950 3,800
1 32,650 0,800 0,950 24,814

C.rajoleria -1 42,300 0,800 0,950 -32,148
-1 5,000 0,800 0,950 -3,800
-1 32,650 0,800 0,950 -24,814

Aigua 1 185,100 0,400 0,300 22,212
1 68,000 0,400 0,300 8,160

C.rajoleria -1 65,900 0,400 0,300 -7,908
Telèfon 1 184,000 0,300 0,400 22,080

1 65,900 0,300 0,400 7,908
C.rajoleria -1 65,900 0,300 0,400 -7,908

Total : 179,222 16,94 3.036,02

A - 5 F9AQU210b M3 Anivellació per a col·locació de transformador de sorra
garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Base d'anivellaci… 1 15,000 0,100 1,500

Total : 1,500 46,39 69,59

A - 6 F2R4506A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de
la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.es considera un increment per esponjament,
respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Caixa paviment 1,2 378,340 454,008
Rases  i pous 1,2 447,146 536,575
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-1,2 179,222 -215,066

Total : 775,517 9,47 7.344,15

A - 7 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.la empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Caixa paviment 1,2 378,340 454,008
Rases  i pous 1,2 447,146 536,575

-1,2 179,222 -215,066

Total : 775,517 5,35 4.149,02

A - 8 F228AJ30 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins
a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 50 a 70 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Mulch 1 41,000 1,000 0,800 32,800

Total : 32,800 35,99 1.180,47

A - 9 F7B451F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Mulch 1 41,000 1,000 41,000
2 41,000 1,000 82,000

Total : 123,000 2,10 258,30

A - 10 FR3SE412b M2 Encoixinament de mulch, subministrat a granel, escampat
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de 20 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Mulch 1 41,000 1,000 41,000

Total : 41,000 9,40 385,40

A - 11 ER3P2154 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Zones ajardinades 1 128,500 0,100 12,850
1 107,900 0,100 10,790
1 25,250 0,100 2,525
6 15,000 0,100 9,000
1 21,750 0,100 2,175

Mulch -1 41,000 0,100 -4,100

Total : 33,240 125,18 4.160,98

TOTAL SUBCAPITOL : A MOVIMENT DE TERRES 34.472,60

SUBCAPITOL : C TANCA LÍMIT FINCA
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C - 1 F6A1DT52 M Tanca de parcel·la format per panell de malla
electrosoldada de 2 m d'alçada i 2,5 m de llarg amb 4
plecs de reforç longitudinals, amb pas de malla de 200x50
mm, reduits a 50x50 mm en zones de plecs, 5 mm de
diametre, emmarcada amb tubs horitzonatls de
50x30x1.5, i tubs verticals de secció rectangular de
100x100 mm i 5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als
extrems de cada panell, col·locat clavat a 1 m de
profunditat amb acabat galvanitzat.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rajoleria 34,950 34,950
Limit finca 62,500 62,500

Total : 97,450 83,38 8.125,38

C - 2 F3Z112N1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó hl-150/p/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Tanca rajoleria 1 26,150 0,500 13,075

Total : 13,075 11,58 151,41

C - 3 13512H50 M3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb
bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer
en barres corrugades

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Tanca rajoleria 1 26,150 0,500 0,400 5,230

Total : 5,230 152,78 799,04

C - 4 1618C310 M2 Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria i segons la
norma une-en 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs
massissats amb formigó ha-25/p/20/i de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i
acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Tanca rajoleria 1 26,150 2,000 52,300

Total : 52,300 70,93 3.709,64

C - 5 E8J4U040 M Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra
calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Tanca rajoleria 1 26,150 26,150

Total : 26,150 53,17 1.390,40
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C - 6 F6A1K83Fb U Porta de dues fulles batents d'2.5x0,6 m de llum de pas,
d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), amb bastidor i barrots
de tub de 80x40x1,5 mm separats cada 12 cm, muntants
de tub de 100x100x2 mm, passador amb topall
antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat inoxidable,
col·locada

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 744,68 744,68

TOTAL SUBCAPITOL : C TANCA LÍMIT FINCA 14.920,55

SUBCAPITOL : M PAVIMENTACIÓ

M - 1 F3J2271C M3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 31,000 0,600 1,200 22,320

Total : 22,320 95,09 2.122,41

M - 2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sota asfalt nou e… 127,100 0,250 31,775
Sota asfalt nou e… 40,300 0,250 10,075
Sota panots 1 867,400 0,200 173,480
Sota panots 1 409,250 0,200 81,850
Sota sauló 1 63,850 0,200 12,770
Sota sauló 7 15,000 0,200 21,000

Total : 330,950 28,94 9.577,69

M - 3 F9365N11.B M3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sota panots 1 867,400 0,100 86,740
Sota panots 1 409,250 0,100 40,925
Base escullera 1 31,000 0,100 3,100

Total : 130,765 81,87 10.705,73

M - 4 F9365N11.C M2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó
ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix,  de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
armat amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 31,000 0,500 15,500

Total : 15,500 15,81 245,06
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M - 5 F965A7D9 M Vorada recta de peces de formigó amb secció
normalitzada de calçada tipus t3, segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Vorada carretera 1 5,000 5,000
1 103,300 103,300
1 130,000 130,000
1 6,300 6,300
1 67,000 67,000

C.rajoleria -1 67,000 -67,000
Corba -1 97,000 -97,000

Total : 147,600 23,90 3.527,64

M - 6 F96625D9 M Vorada corba de peces de formigó amb secció
normalitzada de calçada tipus t3, segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Vorada carretera 1 9,000 9,000
1 11,000 11,000
1 2,000 2,000
1 66,000 66,000
1 9,000 9,000

Total : 97,000 62,09 6.022,73

M - 7 F965A3C5 M Vorada recta de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Vorada jardinera 1 113,560 113,560
1 17,950 17,950
1 84,300 84,300
6 23,000 138,000
1 25,150 25,150
9 5,240 47,160
6 5,240 31,440
1 6,350 6,350
1 3,420 3,420
1 4,050 4,050
1 3,500 3,500

Corba -1 20,500 -20,500

Total : 454,380 22,06 10.023,62
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M - 8 F965A3C5c M Vorada corba de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3,000 3,000
9,000 9,000
7,500 7,500
1,000 1,000

Total : 20,500 22,06 452,23

M - 9 F965A3C5b M Vorada de peces de formigó, tipus fiol, de (16+4)x8x100,
classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

44,700 44,700
Corba

Total : 44,700 22,06 986,08

M - 10 F965A3C5d M Vorada de peces de formigó, tipus fiol, de (16+4)x8x100,
classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1,000 1,000

Total : 1,000 22,06 22,06

M - 11 F975BBSA M Rigola blanca de 30 cm d'amplària de peça de formigó de
30x30x8, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntades amb
beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 67,000 67,000
1 191,050 191,050
1 146,900 146,900

C.rajoleria -1 67,000 -67,000

Total : 337,950 39,74 13.430,13

M - 12 F9E1320G M2 Paviment de panot d'espina de peix per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 193,550 193,550
1 867,400 867,400
1 409,250 409,250

C.rajoleria -1 193,550 -193,550

Total : 1.276,650 33,48 42.742,24
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M - 13 F981LGAF U Capçal de gual de pedra granítica per a vianants serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 320,13 640,26

M - 14 F9A1201H M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al
97 % del pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

5,000 0,100 0,500

Total : 0,500 26,66 13,33

M - 15 F9811GAF M Rampa per a gual per a vianants, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària, col·locades amb morter sobre base de
formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4,200 4,200

Total : 4,200 220,09 924,38

M - 16 F981NGAF U Capçal per a gual de vehicles de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba, col·locada amb morter sobre
base de formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000
2 2,000

Total : 4,000 353,45 1.413,80

M - 17 F9811G6F M Rampa per a gual per a vehicles, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària, col·locades amb morter sobre base de
formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 12,400 12,400
1 14,000 14,000

Total : 26,400 220,09 5.810,38

M - 18 F9F1521C.F M2 Paviment de panots acabat de botons tipus warning, de
formigó de forma quadrada de 20x20x4 cm,
impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques
descontaminant i autonetejable (air clean) i textura
rugosa, uniforme i antilliscant, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, seguint el dibuix grafiat en els
plànols.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 4,000 0,600 4,800
2 4,000 0,600 4,800
1 4,000 0,600 2,400

Total : 12,000 49,71 596,52
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M - 19 F9E1310G M2 Paviment de panots acabat ratllat tipus crossing, de
formigó de forma quadrada de 20x20x4 cm,
impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques
descontaminant i autonetejable (air clean) i textura
rugosa, uniforme i antilliscant, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, seguint el dibuix grafiat en els
plànols.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 3,000 6,000
1 6,400 6,400
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000

Total : 18,400 62,37 1.147,61

M - 20 0001 P.A. Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 1.359,22 1.359,22

M - 21 G9H315Q1c M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
ac 20 base b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Entrada rajoleria 127,100 127,100
Entrada 40,300 40,300
Rases reg 10 5,000 0,400 20,000

Total : 187,400 12,62 2.364,99

M - 22 G9H315Q1 M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
ac 12 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Entrada rajoleria 127,100 127,100
Entrada 40,300 40,300

Total : 167,400 6,42 1.074,71

M - 23 G9H315Q1d M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
ac 12 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada, de 4 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Capa asfalt supe… 1 1.457,250 1.457,250

Total : 1.457,250 5,19 7.563,13

M - 24 G9J13K30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus c60bp3/bp4 adh(ecr-1-m),
amb dotació 0,8 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Capa asfalt supe… 1 1.457,250 1.457,250

Total : 1.457,250 0,55 801,49
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M - 25 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Entrada rajoleria 127,100 127,100
Entrada 40,300 40,300
Rases reg 10 5,000 0,400 20,000

Total : 187,400 0,69 129,31

M - 26 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus c60b3/b4 ter, amb dotació 0,6 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Entrada rajoleria 127,100 127,100
Entrada 40,300 40,300

Total : 167,400 0,43 71,98

M - 27 G9J14J50 M2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
c60b3/b4 cur(ecr-1), amb dotació 1,1 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Capa asfalt supe… 1 1.457,250 1.457,250
Entrada rajoleria 127,100 127,100
Entrada 40,300 40,300

Total : 1.624,650 0,58 942,30

TOTAL SUBCAPITOL : M PAVIMENTACIÓ 124.711,03

SUBCAPITOL : I ENLLUMENAT PÚBLIC

I - 1 GDG51457 M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Encreuament 20,000 20,000

Total : 20,000 8,64 172,80

I - 2 GDG51457b M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1,1 250,000 275,000
1,1 102,000 112,200
1,1 34,000 37,400
1,1 6,100 2,000 13,420
1,1 0,800 2,000 1,760

C.rajoleria -1,1 65,900 -72,490
Encreuaments -1 20,000 -20,000

Total : 347,290 2,10 729,31

I - 3 FG312234 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), bipolar, de secció
2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Linia comandam… 1,1 250,000 275,000
1,1 102,000 112,200
1,1 34,000 37,400
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1,1 6,100 2,000 13,420
1,1 0,800 2,000 1,760

C.rajoleria -1,1 65,900 -72,490

Total : 367,290 1,60 587,66

I - 4 FG312554.B M Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de
doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1,1 250,000 275,000
1,1 102,000 112,200
1,1 34,000 37,400
1,1 6,100 2,000 13,420
1,1 0,800 2,000 1,760

C.rajoleria -1,1 65,900 -72,490

Total : 367,290 5,20 1.909,91

I - 5 FG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1,1 250,000 275,000
1,1 102,000 112,200
1,1 34,000 37,400
1,1 6,100 2,000 13,420
1,1 0,800 2,000 1,760

C.rajoleria -1,1 65,900 -72,490

Total : 367,290 10,45 3.838,18

I - 6 FGD1122E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Faroles 8 8,000

Total : 8,000 23,93 191,44

I - 7 FHN42141.d U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 15led
112w 3000k f4m2, inclòs fusibles, terres i connexions,
totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 596,62 2.386,48
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I - 8 FHN42141.e U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led
12w 3000k f4t1, inclòs fusibles, terres i connexions,
totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000

Total : 3,000 596,62 1.789,86

I - 9 FHN42141.f U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led
14w 3000k f4t1, inclòs fusibles, terres i connexions,
totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 596,62 596,62

I - 10 FHM11L22.D U Bàcul fabricat amb xapa d'acer de carboni s235 jr,
d'industries jovir model mixt amb porta enrasada, segons
une-en 10025-1:2006, fabricat conforme la une-en
40-5:2003, galvanitzat segons une-en iso 1461:2010 amb
gruix mig de recobriment de 70 micres, de 9 metre
d'alçària, amb base platina de 40x40 i 8 mm de gruix,
amb perns m18x500, inclòs fusibles, terres i connexions,
totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat,
amb fonament de formigó (inclòs en aquest preu) amb un
dau de 80x80x80 de formigó ha-25/b/20/iia armat amb
malla inferior #20x20 d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 562,77 2.251,08

I - 11 FHM11L22.E U Columna de planxa d'alumini extruit de forma
troncocònica de 5m d'alçària, model boulevard de salvi,
amb base de fosa d'alumini amb tractament anti-corrosiu
termoplàstic, i interior reforçat amb doble tub, i acabat
superficial d'alumini pulit, segons norma une-en 40-6,
inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la
lluminària corresponent i provat, amb fonament de
formigó (inclòs en aquest preu) amb un dau de 60x60x60
de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla inferior #15x15
d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 489,58 1.958,32

I - 12 4.3 UT. Connexió a companyia, contractació escomesa i
comptador i legalització de la instal·lació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 300,00 300,00
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I - 13 i.1 UT Quadre d'enllumenat exterior de la marca arelsa tipus
monolit - 0, color ral a escollir, de base 52x52cm i
potència elèctrica de 40kw i fins a 4 sortides, amb sistema
de telegestió i diferencials rearmables. Inclou fonament i
tubs per a connexions.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 4.620,00 4.620,00

I - 14 FDK282C9bb U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

15 15,000

Total : 15,000 83,65 1.254,75

I - 15 FDKZH9C4b U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

15 15,000

Total : 15,000 65,52 982,80

TOTAL SUBCAPITOL : I ENLLUMENAT PÚBLIC 23.569,21

SUBCAPITOL : J REG

J - 1 EJM11409 U Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1"1/2, connectat a una
bateria o a un ramal. Recoreria de llautó. Instal·lació
segons "reglament municipal del servei de proveïment
d'aigua potable" de figueres.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 3.900,30 3.900,30

J - 2 FJSA31A1.B U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 12 estacions, muntat superficialment, rain bird
o similar, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i
comprovat. Recoreria de llautó. Instal·lació segons
"reglament municipal del servei de proveïment d'aigua
potable" de figueres.
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 325,88 325,88
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J - 3 FJSB2421 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2" de diàmetre,
de material plàstic, amb solenoide de 24 v, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs. Recoreria de llautó. Instal·lació
segons "reglament municipal del servei de proveïment
d'aigua potable" de figueres.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000

Total : 3,000 152,94 458,82

J - 4 FFB25455 M Tub de polietilè de baixa densitat de designació pe 40, de
25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa. Inclou part proporcional d'elements de muntatge i
racoreria de llautó. Instal·lació segons "reglament
municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de
figueres. Circuit tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou
les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest
criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni
les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Reg 1 5,150 5,150
2 15,000 30,000
2 23,000 46,000
4 26,500 106,000
1 12,000 12,000
2 9,500 19,000
2 9,500 19,000
2 6,450 12,900
2 9,800 19,600
2 7,550 15,100
2 7,750 15,500
2 7,350 14,700
2 6,300 12,600
2 4,900 9,800
2 2,900 5,800

Arbres c260 1 93,000 93,000

Total : 436,150 3,76 1.639,92

FASE 1 Pàgina: 18

Pressupostos i Amidaments Parcials

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

Lluís Rodeja Roca                    



J - 5 FFB27455 M Tub de polietilè de baixa densitat de designació pe 40, de
40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de
la rasa. Inclou part proporcional d'elements de muntatge i
racoreria de llautó. Instal·lació segons "reglament
municipal del servei de proveïment d'aigua potable" de
figueres. Circuit tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou
les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest
criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni
les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Reg 2 82,500 165,000
2 11,500 23,000
2 79,000 158,000

Total : 346,000 6,06 2.096,76

J - 6 FJS517A2 M Canonada pebd per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos. Circuit tancat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.com són
instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més,
la repercussió de peces especials per col·locar.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Zoan enjardinada 50 4,000 200,000
1 13,000 13,000
2 30,000 60,000

50 0,600 30,000
11 4,000 44,000
11 0,600 6,600

Total : 353,600 2,61 922,90

J - 7 FJS5C100 U Degoter integrat de 4 l/h, de qualitat alta.
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Escossels arbres 34,000 34,000
Arbres c260 6,000 6,000

Total : 40,000 1,28 51,20

J - 8 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 19,000 19,000
Arbres c260 2 2,000

Total : 21,000 83,65 1.756,65
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J - 9 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

19 19,000
Arbres c260 2 2,000

Total : 21,000 33,28 698,88

J - 10 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 125,97 125,97

J - 11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 63,31 63,31

TOTAL SUBCAPITOL : J REG 12.040,59

SUBCAPITOL : N ELECTRICITAT

N - 1 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves
instal·lacions.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 47.954,94 47.954,94

N - 2 GG22TP1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Elec 4 178,000 712,000
4 65,900 263,600
4 6,900 27,600
4 28,000 112,000

Total : 1.115,200 5,46 6.088,99

N - 3 GTENUYF… M Cinta d'avís per a protecció de línia elèctrica
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Elec 2 178,000 356,000
2 65,900 131,800
2 6,900 13,800
2 28,000 56,000

Total : 557,600 1,72 959,07
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N - 4 GTENUYF… M Placa de polietilè per a protecció de línia elèctrica
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Elec 2 178,000 356,000
2 65,900 131,800
2 6,900 13,800
2 28,000 56,000

Total : 557,600 2,89 1.611,46

N - 5 135C57H1 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a
lloses de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd
de límit elàstic >= 500 n/mm2 i encofrat no vist amb una
quantia de 0,1 m2/m3

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Llosa per el tran… 1 15,000 0,250 3,750

Total : 3,750 188,99 708,71

N - 6 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

6 6,000

Total : 6,000 125,97 755,82

N - 7 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

6 6,000

Total : 6,000 63,31 379,86

TOTAL SUBCAPITOL : N ELECTRICITAT 58.458,85

SUBCAPITOL : O TELÈFON

O - 1 FDG34377 M Canalització amb quatre tubs de pvc corrugat de d=65
mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Telèfon 1 184,000 184,000
1 65,900 65,900

C.rajoleria -1 65,900 -65,900

Total : 184,000 11,50 2.116,00

O - 2 FDK262Q7b U Pericó de registre de formigó prefabricat tipus dm sense
fons de 90x45x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 278,41 1.113,64
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O - 3 FDKZ3174b U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus dm de
telefonica, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 255,53 1.022,12

TOTAL SUBCAPITOL : O TELÈFON 4.251,76

SUBCAPITOL : T SANEJAMENT

T - 1 FD7JN185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sanejament d500 1 33,250 33,250
C.rajoleria d500 1 42,300 42,300
C.rajoleria d500 -1 42,300 -42,300

Total : 33,250 44,65 1.484,61

T - 2 FD7JG185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Connexió encoix… 6,000 6,000
Connexió encoix… 4,000 4,000

Total : 10,000 13,11 131,10

T - 3 FD7JE185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

D200 1 7,100 7,100
D200 1 3,750 3,750
C.rajoleria d200 1 7,400 7,400
D200 1 2,550 2,550
C.rajoleria d200 -1 7,400 -7,400
D200 -1 2,550 -2,550

Total : 10,850 10,81 117,29

T - 4 2DB18426.B U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2
m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000
C.rajoleria 2 2,000
C.rajoleria -2 -2,000

Total : 3,000 1.104,19 3.312,57
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T - 5 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000
C.rajoleria 2 2,000
C.rajoleria -2 -2,000

Total : 3,000 116,10 348,30

T - 6 T01 U Conjunt de tasques i material per al desplaçament
d'embornal i adaptació d'aquests a nou traçat de vorera

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 300,00 300,00

T - 7 T02 U Conjunt de tasques i material per al desplaçament de pou
circular de registre i adaptació d'aquest a nou traçat de
vorera, amb pou circular de registre de diàmetre 100 cm,
de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.
Aprofitament de bastiment i tapa.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 1.337,32 1.337,32

TOTAL SUBCAPITOL : T SANEJAMENT 7.031,19

SUBCAPITOL : R AIGUA

R - 1 FF32H785 M Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma iso 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part
proporcional d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i
aixetes.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Aigua 1 185,100 185,100

Total : 185,100 75,09 13.899,16

R - 2 FF32D785 M Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma iso 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part
proporcional d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i
aixetes.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1 68,000 68,000

Total : 68,000 50,89 3.460,52

R - 3 FM213328 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, bastiment i tapa
amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4" de
diàmetre de connexió a la canonada. Inclou clau de pas i
connexió a la xarxa pública. Tapa pintada i senyalitzada.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 478,75 957,50
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R - 4 FDK282C9bb U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 83,65 334,60

R - 5 FDKZH9C4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000
2 2,000

Total : 4,000 65,52 262,08

R - 6 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 125,97 125,97

R - 7 FDKZHJB4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 109,40 109,40

TOTAL SUBCAPITOL : R AIGUA 19.149,23

SUBCAPITOL : V VEGETACIÓ

V - 1 FR61224A U Plantació i subministre de pyrus calleryana de perímetre
de 20 a 25 cm, i alçada de 3,5 cm, amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou banda antiarrels reroot 600 de green blue.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

39 39,000

Total : 39,000 157,48 6.141,72

FASE 1 Pàgina: 24

Pressupostos i Amidaments Parcials

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

Lluís Rodeja Roca                    



V - 2 FR61224Ab U Plantació i subministre de freixinus angustifolia de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra o contenidor,
inici de copa a una alçada mínima de 4 metres, i alçada
total de 7 metres aroximadament, amb excavació de clot
de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou banda antiarrels reroot 600 de green blue.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Arbres c260 6 6,000

Total : 6,000 182,09 1.092,54

V - 3 FR66222B.E UT. Plantació i subministre de romaní rastrer ( rosmarinus )
arbust de petit format, en contenidor de 3l, d'uns 30cm
d'alçada, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 250,000 1.000,000

Total : 1.000,000 6,79 6.790,00

V - 4 FR66222B.F UT. Plantació i subministre d'espígol, arbust de petit format,
en contenidor de 3l i d'alçada uns 40cm d'alçada,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%
de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 250,000 1.000,000

Total : 1.000,000 7,13 7.130,00

TOTAL SUBCAPITOL : V VEGETACIÓ 21.154,26

SUBCAPITOL : 11 PINTURA

11 - 1 FBA29112b M Pintat per senyalització de passos de vianants amb
pintura de dos components amb espferes de vidre i
aplicació manual amb llana, de 50 cm  d'ample.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 2,500 7,500
1 2,500 2,500
5 2,500 12,500
2 2,500 5,000
3 2,500 7,500
1 2,500 2,500

Total : 37,500 2,89 108,38

11 - 2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Dibuix pàrking 22 7,500 165,000
32 4,000 128,000

Total : 293,000 1,39 407,27
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11 - 3 FBA1E110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 5,250 5,250
2 2,500 5,000
1 2,800 2,800

Entrada 1 37,000 37,000
Stop 1 100,000 100,000

Total : 150,050 1,80 270,09

11 - 4 E898DFM0.B M2 Pintat de armaris d'obra per instal·lacions exterior de
ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments del color de la vegetació que l'envolta, amb una
capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la dt.amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: no es dedueixen
- Obertures > 4 m: es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 5,000 3,000 30,000
2 3,000 3,000 18,000

Total : 48,000 14,90 715,20

TOTAL SUBCAPITOL : 11 PINTURA 1.500,94

SUBCAPITOL : G VARIS PARTIDES ALÇADES

G - 1 140101N PA Partides de higiene, seguretat i salut
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,76 0,760

Total : 0,760 4.244,64 3.225,93

G - 2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis
afectats per l'obertura de rases

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,76 0,760

Total : 0,760 1.499,95 1.139,96

G - 3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el
paviment existent d'asfalt a mantenir.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,75 0,750

Total : 0,750 655,00 491,25

TOTAL SUBCAPITOL : G VARIS PARTIDES ALÇADES 4.857,14

SUBCAPITOL : MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
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MU - 1 FQ213112b U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de benito
model bcn, ancorada amb dau de formigó. Inclou tots els
treballs necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 121,44 242,88

MU - 2 FQ113251b U Banc de benito, model neobarcino um304n de 1,80 de
llarg, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els
treballs necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 928,14 928,14

MU - 3 FQ113251c U Banc de benito, model neobarcino um304ns de 0,70 de
llarg, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els
treballs necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 428,14 428,14

MU - 4 FBB22101 U Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat,
de 40 cm d'alçada, acabada amb làmina retrorreflectora
classe ra1 fixada mecànicament a suport. Inclou tots els
treballs necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

7 7,000

Total : 7,000 37,26 260,82

MU - 5 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat. Inclou tots els treballs
necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

7 7,000

Total : 7,000 31,44 220,08

TOTAL SUBCAPITOL : MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 2.080,06

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : PU PÚBLIC 363.171,73
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1 PÚBLIC
1.1 ENDERROCS 34.974,32
1.2 MOVIMENT DE TERRES 34.472,60
1.3 TANCA LÍMIT FINCA 14.920,55
1.4 PAVIMENTACIÓ 124.711,03
1.5 ENLLUMENAT PÚBLIC 23.569,21
1.6 REG 12.040,59
1.7 ELECTRICITAT 58.458,85
1.8 TELÈFON 4.251,76
1.9 SANEJAMENT 7.031,19
1.10 AIGUA 19.149,23
1.11 VEGETACIÓ 21.154,26
1.12 PINTURA 1.500,94
1.13 VARIS PARTIDES ALÇADES 4.857,14
1.14 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 2.080,06

Total 1 PÚBLIC : 363.171,73

Total Pressupost d'Execució Material 363.171,73
Despeses Generals 13 % 47.212,32

Benefici Industrial 6 % 21.790,30

Total Pressupost de Contracta 432.174,35
I.V.A. 21 % 90.756,61

Total Pressupost de Licitació 522.930,96

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS.

Figueres, novembre de 2019
Lluís Rodeja Roca

FASE 1

RESUM DEL PRESSUPOST

Capítol Import (€)



QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.

FASE 2 Pàgina: 1
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

PRESSUPOST PARCIAL Nº: D ENDERROCS

D-1 F21R1165b ML Tala d'arbust de 2m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

TOTAL EUROS PER ML 24,27 € vint-i-quatre amb vint-i-set
Euros

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

TOTAL EUROS PER U 113,37 € cent  tretze amb trenta-set
Euros

D-3 F2194AL5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 10,78 € deu amb setanta-vuit
Euros

D-4 F216R443 M Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus
de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M 4,63 € quatre amb seixanta-tres
Euros

D-5 G2R54267 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o
a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km

TOTAL EUROS PER M3 5,19 € cinc amb dinou Euros

D-6 F2RA73G0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

TOTAL EUROS PER M3 23,54 € vint-i-tres amb
cinquanta-quatre Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: A MOVIMENT DE TERRES

A-1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 4,22 € quatre amb vint-i-dos
Euros
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A-2 F222262A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt
>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 9,35 € nou amb trenta-cinc Euros

A-3 F2285M00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.

TOTAL EUROS PER M3 44,61 € quaranta-quatre amb
seixanta-u Euros

A-4 F2285B0A M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 90 % pm.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.

TOTAL EUROS PER M3 16,94 € setze amb noranta-quatre
Euros

A-5 F2R4506A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte
al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

TOTAL EUROS PER M3 9,47 € nou amb quaranta-set
Euros

A-6 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

TOTAL EUROS PER M3 5,35 € cinc amb trenta-cinc Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: M PAVIMENTACIÓ

M-1 F3J2271C M3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora, amb la cara exterior concertada

TOTAL EUROS PER M3 95,09 € noranta-cinc amb nou
Euros

M-2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm
TOTAL EUROS PER M3 28,94 € vint-i-vuit amb

noranta-quatre Euros

M-3 F9365N11.B M3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M3 81,87 € vuitanta-u amb
vuitanta-set Euros

M-4 F9365N11.C M2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix, 
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M2 15,81 € quinze amb vuitanta-u
Euros

M-5 F965A7D9 M Vorada recta de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 23,90 € vint-i-tres amb noranta
Euros

M-6 F96625D9 M Vorada corba de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 62,09 € seixanta-dos amb nou
Euros

M-7 F975BBSA M Rigola blanca de 30 cm d'amplària de peça de formigó de 30x30x8, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntades amb beurada de
ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 39,74 € trenta-nou amb
setanta-quatre Euros

M-8 F9E1320G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

TOTAL EUROS PER M2 33,48 € trenta-tres amb
quaranta-vuit Euros

M-9 F9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland,
acabat ratllat per accessibilitat.

TOTAL EUROS PER M2 35,64 € trenta-cinc amb
seixanta-quatre Euros

M-10 0001 P.A. Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.
TOTAL EUROS PER P.A. 1.359,22 € mil tres-cents

cinquanta-nou amb
vint-i-dos Euros
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M-11 G9H315Q1c M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 20 base b 50/70 s,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 12,62 € dotze amb seixanta-dos
Euros

M-12 G9H315Q1 M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 6,42 € sis amb quaranta-dos
Euros

M-13 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb
dotació 1,2 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,69 € zero amb seixanta-nou
Euros

M-14 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
c60b3/b4 ter, amb dotació 0,6 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,43 € zero amb quaranta-tres
Euros

M-15 G9J14J50 M2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 cur(ecr-1), amb
dotació 1,1 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,58 € zero amb cinquanta-vuit
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: I ENLLUMENAT PÚBLIC

I-1 GDG51457 M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 8,64 € vuit amb seixanta-quatre
Euros

I-2 GDG51457b M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 2,10 € dos amb deu Euros

I-3 FG312234 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

TOTAL EUROS PER M 1,60 € u amb seixanta Euros

I-4 FG312554.B M Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

TOTAL EUROS PER M 5,20 € cinc amb vint Euros

I-5 FG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

TOTAL EUROS PER M 10,45 € deu amb quaranta-cinc
Euros
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I-6 FGD1122E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 23,93 € vint-i-tres amb
noranta-tres Euros

I-7 FHN42141.g U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led 41w 3000k f4t1, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 596,62 € cinc-cents noranta-sis amb
seixanta-dos Euros

I-8 FHM11L22.E U Columna de planxa d'alumini extruit de forma troncocònica de 5m d'alçària, model
boulevard de salvi, amb base de fosa d'alumini amb tractament anti-corrosiu
termoplàstic, i interior reforçat amb doble tub, i acabat superficial d'alumini pulit,
segons norma une-en 40-6, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat
a la lluminària corresponent i provat, amb fonament de formigó (inclòs en aquest
preu) amb un dau de 60x60x60 de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla inferior
#15x15 d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 498,07 € quatre-cents noranta-vuit
amb set Euros

I-9 FDK282C9bb U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 83,65 € vuitanta-tres amb
seixanta-cinc Euros

I-10 FDKZH9C4b U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 65,52 € seixanta-cinc amb
cinquanta-dos Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: O TELÈFON

O-1 FDG34377 M Canalització amb quatre tubs de pvc corrugat de d=65 mm i dau de recobriment
de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i.

TOTAL EUROS PER M 11,50 € onze amb cinquanta Euros

O-2 FDK262Q7b U Pericó de registre de formigó prefabricat tipus dm sense fons de 90x45x100 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 278,41 € dos-cents setanta-vuit amb
quaranta-u Euros

O-3 FDKZ3174b U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus dm de telefonica, col·locat amb
morter

TOTAL EUROS PER U 255,53 € dos-cents cinquanta-cinc
amb cinquanta-tres Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: T SANEJAMENT

T-1 FD7JN185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 44,65 € quaranta-quatre amb
seixanta-cinc Euros

T-2 FD7JL186 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 30,22 € trenta amb vint-i-dos
Euros

T-3 FD7F4375 M Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 8,46 € vuit amb quaranta-sis
Euros

T-4 FD5J6F08 U Caixa per a embornal de 80x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 94,15 € noranta-quatre amb quinze
Euros

T-5 FD5ZAK7Jb U Bastiment i reixa abatible de fundició de 800x300x100 mm i c-250 i col·locat amb
morter, tipus barcelona segons ordenances d'urbanització de l'ajuntament de
figueres.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 60,05 € seixanta amb cinc Euros

T-6 2DB18426.B U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera
amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.

TOTAL EUROS PER U 1.104,19 € mil cent  quatre amb dinou
Euros

T-7 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.

TOTAL EUROS PER U 116,10 € cent  setze amb deu Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: R AIGUA

R-1 FF32D785 M Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso
2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcional
d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i aixetes.

TOTAL EUROS PER M 50,89 € cinquanta amb
vuitanta-nou Euros

R-2 FDK282C9b U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació.

TOTAL EUROS PER U 83,65 € vuitanta-tres amb
seixanta-cinc Euros
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R-3 FDKZH9C4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 65,52 € seixanta-cinc amb
cinquanta-dos Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA

11-1 FBA16111 M Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre.

TOTAL EUROS PER M 0,74 € zero amb setanta-quatre
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: G VARIS PARTIDES ALÇADES

G-1 140101N PA Partides de higiene, seguretat i salut
TOTAL EUROS PER PA 4.244,64 € quatre mil dos-cents

quaranta-quatre amb
seixanta-quatre Euros

G-2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases
TOTAL EUROS PER PA 1.499,95 € mil quatre-cents

noranta-nou amb
noranta-cinc Euros

G-3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt
a mantenir.

TOTAL EUROS PER P.A. 655,00 € sis-cents cinquanta-cinc
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

MU-1 FQ213112b U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de benito model bcn, ancorada amb
dau de formigó. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER U 121,44 € cent  vint-i-u amb
quaranta-quatre Euros

MU-2 FBB22101 U Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat, de 40 cm d'alçada,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1 fixada mecànicament a suport.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER U 37,26 € trenta-set amb vint-i-sis
Euros

MU-3 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER M 31,44 € trenta-u amb
quaranta-quatre Euros

Lluís Rodeja Roca

Figueres, novembre de 2019
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

PRESSUPOST PARCIAL Nº: D ENDERROCS
D-1 F21R1165b ml Tala d'arbust de 2m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i

càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Sense descomposició 24,27 €

TOTAL EUROS P… ML 24,27 €

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

Mà d'obra 15,26 €
Maquinària 97,88 €
Mitjans auxiliars 0,23 €

TOTAL EUROS P… U 113,37 €

D-3 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 10,78 €

TOTAL EUROS P… M2 10,78 €

D-4 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus
de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Mà d'obra 3,52 €
Maquinària 1,06 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M 4,63 €

D-5 G2R54267 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o
a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km

Maquinària 5,19 €

TOTAL EUROS P… M3 5,19 €

D-6 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

Materials 23,54 €

TOTAL EUROS P… M3 23,54 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: A MOVIMENT DE TERRES
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A-1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 4,22 €

TOTAL EUROS P… M3 4,22 €

A-2 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt
>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 9,35 €

TOTAL EUROS P… M3 9,35 €

A-3 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs
en cas de que es tracti de terres.

Mà d'obra 3,79 €
Maquinària 4,60 €
Materials 36,16 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… M3 44,61 €

A-4 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 90 % pm.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs
en cas de que es tracti de terres.

Mà d'obra 7,57 €
Maquinària 9,26 €
Mitjans auxiliars 0,11 €

TOTAL EUROS P… M3 16,94 €
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A-5 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte
al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Maquinària 9,47 €

TOTAL EUROS P… M3 9,47 €

A-6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

Materials 5,35 €

TOTAL EUROS P… M3 5,35 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: M PAVIMENTACIÓ
M-1 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora, amb la cara exterior concertada

Mà d'obra 8,48 €
Maquinària 64,03 €
Materials 22,45 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M3 95,09 €

M-2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

Mà d'obra 0,90 €
Maquinària 6,47 €
Materials 21,56 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 28,94 €

M-3 F9365N1… m3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 11,45 €
Maquinària 0,83 €
Materials 69,42 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

TOTAL EUROS P… M3 81,87 €

M-4 F9365N1… m2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix, 
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 1,58 €
Maquinària 0,11 €
Materials 14,10 €
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Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M2 15,81 €

M-5 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,62 €
Materials 10,08 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 23,90 €

M-6 F96625D9 m Vorada corba de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 16,91 €
Materials 44,93 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 62,09 €

M-7 F975BBSA m Rigola blanca de 30 cm d'amplària de peça de formigó de 30x30x8, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntades amb beurada de ciment
blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 31,00 €
Materials 8,27 €
Mitjans auxiliars 0,47 €

TOTAL EUROS P… M 39,74 €

M-8 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Mà d'obra 21,63 €
Maquinària 0,04 €
Materials 11,49 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 33,48 €

M-9 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland,
acabat ratllat per accessibilitat.

Mà d'obra 21,63 €
Maquinària 0,04 €
Materials 13,65 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 35,64 €

M-10 0001 P.A. Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.

Sense descomposició 1.359,22 €

TOTAL EUROS P… P.A. 1.359,22 €

M-11 G9H315… m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 20 base b 50/70 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

Mà d'obra 0,35 €
Maquinària 0,21 €
Materials 12,05 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
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TOTAL EUROS P… M2 12,62 €

M-12 G9H315Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

Mà d'obra 0,18 €
Maquinària 0,21 €
Materials 6,03 €

TOTAL EUROS P… M2 6,42 €

M-13 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb
dotació 1,2 kg/m2

Mà d'obra 0,08 €
Maquinària 0,13 €
Materials 0,48 €

TOTAL EUROS P… M2 0,69 €

M-14 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus c60b3/b4
ter, amb dotació 0,6 kg/m2

Sense descomposició 0,43 €

TOTAL EUROS P… M2 0,43 €

M-15 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 cur(ecr-1), amb
dotació 1,1 kg/m2

Mà d'obra 0,08 €
Maquinària 0,13 €
Materials 0,37 €

TOTAL EUROS P… M2 0,58 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: I ENLLUMENAT PÚBLIC
I-1 GDG51457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre

nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,41 €
Materials 8,22 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 8,64 €

I-2 GDG514… m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,41 €
Materials 1,68 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 2,10 €

I-3 FG312234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 0,65 €
Materials 0,94 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 1,60 €
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I-4 FG31255… m Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 1,73 €
Materials 3,44 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 5,20 €

I-5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió
a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Mà d'obra 8,65 €
Materials 1,67 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M 10,45 €

I-6 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 8,65 €
Materials 15,15 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… U 23,93 €

I-7 FHN4214… u Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led 41w 3000k f4t1, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i
provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 15,15 €
Materials 581,24 €
Mitjans auxiliars 0,23 €

TOTAL EUROS P… U 596,62 €

I-8 FHM11L2… u Columna de planxa d'alumini extruit de forma troncocònica de 5m d'alçària, model
boulevard de salvi, amb base de fosa d'alumini amb tractament anti-corrosiu
termoplàstic, i interior reforçat amb doble tub, i acabat superficial d'alumini pulit,
segons norma une-en 40-6, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat
a la lluminària corresponent i provat, amb fonament de formigó (inclòs en aquest
preu) amb un dau de 60x60x60 de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla inferior
#15x15 d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 27,41 €
Maquinària 46,47 €
Materials 423,78 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

TOTAL EUROS P… U 498,07 €

I-9 FDK282C… u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 64,10 €
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Maquinària 0,06 €
Materials 18,52 €
Mitjans auxiliars 0,97 €

TOTAL EUROS P… U 83,65 €

I-10 FDKZH9… u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 14,18 €
Materials 51,13 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… U 65,52 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: O TELÈFON
O-1 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de pvc corrugat de d=65 mm i dau de recobriment de

30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i.

Mà d'obra 0,57 €
Materials 10,92 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 11,50 €

O-2 FDK262… u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus dm sense fons de 90x45x100 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Mà d'obra 58,43 €
Maquinària 22,31 €
Materials 196,79 €
Mitjans auxiliars 0,88 €

TOTAL EUROS P… U 278,41 €

O-3 FDKZ3174b u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus dm de telefonica, col·locat amb
morter

Sense descomposició 255,53 €

TOTAL EUROS P… U 255,53 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: T SANEJAMENT
T-1 FD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 16,88 €
Materials 27,52 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 44,65 €

T-2 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 12,12 €
Materials 17,92 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

TOTAL EUROS P… M 30,22 €

T-3 FD7F4375 m Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 0,70 €
Materials 7,75 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
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TOTAL EUROS P… M 8,46 €

T-4 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 80x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 60,79 €
Materials 32,45 €
Mitjans auxiliars 0,91 €

TOTAL EUROS P… U 94,15 €

T-5 FD5ZAK7… u Bastiment i reixa abatible de fundició de 800x300x100 mm i c-250 i col·locat amb
morter, tipus barcelona segons ordenances d'urbanització de l'ajuntament de
figueres.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 2,43 €
Materials 57,58 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… U 60,05 €

T-6 #######… u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb
mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m
per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.

Mà d'obra 835,70 €
Maquinària 0,94 €
Materials 255,20 €
Mitjans auxiliars 12,35 €

TOTAL EUROS P… U 1.104,19 €

T-7 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.

Mà d'obra 16,61 €
Materials 99,24 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… U 116,10 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: R AIGUA
R-1 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso

2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part proporcional
d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i aixetes.

Mà d'obra 25,98 €
Materials 24,52 €
Mitjans auxiliars 0,39 €

TOTAL EUROS P… M 50,89 €

R-2 FDK282C… u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació.

Mà d'obra 64,10 €
Maquinària 0,06 €
Materials 18,52 €
Mitjans auxiliars 0,97 €

TOTAL EUROS P… U 83,65 €
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R-3 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 14,18 €
Materials 51,13 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… U 65,52 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA
11-1 FBA16111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 15 cm

d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre.

Mà d'obra 0,32 €
Maquinària 0,17 €
Materials 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 0,74 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: G VARIS PARTIDES ALÇADES
G-1 140101N pa Partides de higiene, seguretat i salut

Materials 4.244,64 €

TOTAL EUROS P… PA 4.244,64 €

G-2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases

Sense descomposició 1.499,95 €

TOTAL EUROS P… PA 1.499,95 €

G-3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt a
mantenir.

Sense descomposició 655,00 €

TOTAL EUROS P… P.A. 655,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
MU-1 FQ213112b u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de benito model bcn, ancorada amb

dau de formigó. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 23,82 €
Maquinària 2,61 €
Materials 94,66 €
Mitjans auxiliars 0,35 €

TOTAL EUROS P… U 121,44 €

MU-2 FBB22101 u Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat, de 40 cm d'alçada,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1 fixada mecànicament a suport.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 4,33 €
Maquinària 1,12 €
Materials 31,75 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… U 37,26 €

MU-3 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 3,41 €
Maquinària 0,04 €
Materials 27,95 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 31,44 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

SUBCAPITOL : D ENDERROCS

D - 1 F21R1165b ML Tala d'arbust de 2m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 66,000 66,000

Total : 66,000 24,27 1.601,82

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

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 113,37 226,74

D - 3 F2194AL5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Paviment de for… 1 66,000 8,650 570,900

Total : 570,900 10,78 6.154,30

D - 4 F216R443 M Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Tanca sense bloc 1 66,000 66,000

Total : 66,000 4,63 305,58

D - 5 G2R54267 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Reixat 1,2 66,000 0,020 2,000 3,168
Paviment formigó 1,2 338,000 0,150 60,840

Total : 64,008 5,19 332,20

D - 6 F2RA73G0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.la empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

FASE 2 Pàgina: 1

Pressupostos i Amidaments Parcials

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

Lluís Rodeja Roca                    



Reixat 1,2 66,000 0,020 2,000 3,168
Paviment formigó 1,2 338,000 0,150 60,840

Total : 64,008 23,54 1.506,75

TOTAL SUBCAPITOL : D ENDERROCS 10.127,39

SUBCAPITOL : A MOVIMENT DE TERRES

A - 1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou
la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rajoleria 1 65,400 9,000 0,250 147,150

Total : 147,150 4,22 620,97

A - 2 F222262A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny de de trànsit (spt >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou
la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1 65,900 0,350 0,700 16,146
Sanejament 1 42,300 0,800 1,800 60,912

1 5,000 0,800 1,800 7,200
1 32,650 0,800 1,800 47,016
1 36,000 0,800 1,800 51,840

Aigua 1 65,900 0,400 1,000 26,360
Telèfon 1 65,900 0,300 0,900 17,793

Total : 227,267 9,35 2.124,95
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A - 3 F2285M00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1 65,900 0,350 0,450 10,379
Sanejament 1 42,300 0,800 0,300 10,152

1 5,000 0,800 0,300 1,200
1 32,650 0,800 0,300 7,836
1 36,000 0,800 0,300 8,640

Aigua 1 65,900 0,400 0,400 10,544

Total : 48,751 44,61 2.174,78

A - 4 F2285B0A M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 90 % pm.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rases ep 1 65,900 0,350 0,400 9,226
Sanejament 1 42,300 0,800 0,950 32,148

1 5,000 0,800 0,950 3,800
1 32,650 0,800 0,950 24,814
1 36,000 0,800 0,950 27,360

Aigua 1 65,900 0,400 0,300 7,908
Telèfon 1 65,900 0,300 0,400 7,908

Total : 113,164 16,94 1.917,00

A - 5 F2R4506A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de
la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.es considera un increment per esponjament,
respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Caixa paviment 1,2 147,150 176,580
Rases  i pous 1,2 227,267 272,720

-1,2 113,164 -135,797

Total : 313,503 9,47 2.968,87
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A - 6 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.la empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Caixa paviment 1,2 147,150 176,580
Rases  i pous 1,2 175,427 210,512

-1,2 85,804 -102,965

Total : 284,127 5,35 1.520,08

TOTAL SUBCAPITOL : A MOVIMENT DE TERRES 11.326,65

SUBCAPITOL : M PAVIMENTACIÓ

M - 1 F3J2271C M3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 67,000 0,600 1,200 48,240

Total : 48,240 95,09 4.587,14

M - 2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sota asfalt nou r… 1 193,000 0,250 48,250
Sota panots rajol… 1 193,550 0,200 38,710

Total : 86,960 28,94 2.516,62

M - 3 F9365N11.B M3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sota panots rajol… 1 193,550 0,100 19,355
Base escullera 1 67,000 0,500 0,100 3,350

Total : 22,705 81,87 1.858,86

M - 4 F9365N11.C M2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó
ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix,  de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
armat amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 67,000 0,500 33,500

Total : 33,500 15,81 529,64
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M - 5 F965A7D9 M Vorada recta de peces de formigó amb secció
normalitzada de calçada tipus t3, segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1 67,000 67,000

Total : 67,000 23,90 1.601,30

M - 6 F96625D9 M Vorada corba de peces de formigó amb secció
normalitzada de calçada tipus t3, segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Vorada carretera 1 0,500 0,500

Total : 0,500 62,09 31,05

M - 7 F975BBSA M Rigola blanca de 30 cm d'amplària de peça de formigó de
30x30x8, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntades amb
beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 67,000 67,000

Total : 67,000 39,74 2.662,58

M - 8 F9E1320G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 193,550 193,550

Total : 193,550 33,48 6.480,05

M - 9 F9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, acabat
ratllat per accessibilitat.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 3,000 3,000

Total : 3,000 35,64 106,92

M - 10 0001 P.A. Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 1.359,22 1.359,22
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M - 11 G9H315Q1c M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
ac 20 base b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rajoleria 193,000 193,000

Total : 193,000 12,62 2.435,66

M - 12 G9H315Q1 M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
ac 12 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Rajoleria 193,000 193,000

Total : 193,000 6,42 1.239,06

M - 13 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

193,000 193,000

Total : 193,000 0,69 133,17

M - 14 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus c60b3/b4 ter, amb dotació 0,6 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

193,000 193,000

Total : 193,000 0,43 82,99

M - 15 G9J14J50 M2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
c60b3/b4 cur(ecr-1), amb dotació 1,1 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

193,000 193,000

Total : 193,000 0,58 111,94

TOTAL SUBCAPITOL : M PAVIMENTACIÓ 25.736,20

SUBCAPITOL : I ENLLUMENAT PÚBLIC

I - 1 GDG51457 M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Encreuament 4,000 4,000

Total : 4,000 8,64 34,56

I - 2 GDG51457b M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1,1 65,900 72,490

Total : 72,490 2,10 152,23
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I - 3 FG312234 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), bipolar, de secció
2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1,1 65,900 72,490

Total : 72,490 1,60 115,98

I - 4 FG312554.B M Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de
doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1,1 65,900 72,490

Total : 72,490 5,20 376,95

I - 5 FG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1,1 65,900 72,490

Total : 72,490 10,45 757,52

I - 6 FGD1122E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Balises 4 4,000

Total : 4,000 23,93 95,72

I - 7 FHN42141.g U Subministre i instal·lació de llumenera salvi/town / 42led
41w 3000k f4t1, inclòs fusibles, terres i connexions,
totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 596,62 2.386,48
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I - 8 FHM11L22.E U Columna de planxa d'alumini extruit de forma
troncocònica de 5m d'alçària, model boulevard de salvi,
amb base de fosa d'alumini amb tractament anti-corrosiu
termoplàstic, i interior reforçat amb doble tub, i acabat
superficial d'alumini pulit, segons norma une-en 40-6,
inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la
lluminària corresponent i provat, amb fonament de
formigó (inclòs en aquest preu) amb un dau de 60x60x60
de formigó ha-25/b/20/iia armat amb malla inferior #15x15
d12.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 498,07 1.992,28

I - 9 FDK282C9bb U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

5 5,000

Total : 5,000 83,65 418,25

I - 10 FDKZH9C4b U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

5 5,000

Total : 5,000 65,52 327,60

TOTAL SUBCAPITOL : I ENLLUMENAT PÚBLIC 6.657,57

SUBCAPITOL : O TELÈFON

O - 1 FDG34377 M Canalització amb quatre tubs de pvc corrugat de d=65
mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 65,900 65,900

Total : 65,900 11,50 757,85

O - 2 FDK262Q7b U Pericó de registre de formigó prefabricat tipus dm sense
fons de 90x45x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 278,41 278,41

O - 3 FDKZ3174b U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus dm de
telefonica, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 255,53 255,53
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TOTAL SUBCAPITOL : O TELÈFON 1.291,79

SUBCAPITOL : T SANEJAMENT

T - 1 FD7JN185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria d500 1 42,300 42,300

Total : 42,300 44,65 1.888,70

T - 2 FD7JL186 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1 32,650 32,650
Fins a xarxa exis… 1 36,000 36,000

Total : 68,650 30,22 2.074,60

T - 3 FD7F4375 M Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria d200 1 7,400 7,400
D200 1 2,550 2,550

Total : 9,950 8,46 84,18

T - 4 FD5J6F08 U Caixa per a embornal de 80x30x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10
cm de formigó hm-20/p/20/i.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 3 3,000

Total : 3,000 94,15 282,45

T - 5 FD5ZAK7Jb U Bastiment i reixa abatible de fundició de 800x300x100
mm i c-250 i col·locat amb morter, tipus barcelona segons
ordenances d'urbanització de l'ajuntament de figueres.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000

Total : 3,000 60,05 180,15
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T - 6 2DB18426.B U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2
m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 2 2,000

Total : 2,000 1.104,19 2.208,38

T - 7 FDDZ5DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 2 2,000

Total : 2,000 116,10 232,20

TOTAL SUBCAPITOL : T SANEJAMENT 6.950,66

SUBCAPITOL : R AIGUA

R - 1 FF32D785 M Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma iso 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou part
proporcional d'accessoris, colzes, brides, vàlvules i
aixetes.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

C.rajoleria 1 68,000 68,000

Total : 68,000 50,89 3.460,52

R - 2 FDK282C9b U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 83,65 83,65

R - 3 FDKZH9C4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 65,52 65,52

TOTAL SUBCAPITOL : R AIGUA 3.609,69

SUBCAPITOL : 11 PINTURA
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11 - 1 FBA16111 M Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua
reflectora de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no
pintat, amb pintura reflectora i microesferes de vidre.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

67,000 67,000

Total : 67,000 0,74 49,58

TOTAL SUBCAPITOL : 11 PINTURA 49,58

SUBCAPITOL : G VARIS PARTIDES ALÇADES

G - 1 140101N PA Partides de higiene, seguretat i salut
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,14 0,140

Total : 0,140 4.244,64 594,25

G - 2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis
afectats per l'obertura de rases

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,14 0,140

Total : 0,140 1.499,95 209,99

G - 3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el
paviment existent d'asfalt a mantenir.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,1 0,100

Total : 0,100 655,00 65,50

TOTAL SUBCAPITOL : G VARIS PARTIDES ALÇADES 869,74

SUBCAPITOL : MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

MU - 1 FQ213112b U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de benito
model bcn, ancorada amb dau de formigó. Inclou tots els
treballs necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 121,44 121,44

MU - 2 FBB22101 U Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat,
de 40 cm d'alçada, acabada amb làmina retrorreflectora
classe ra1 fixada mecànicament a suport. Inclou tots els
treballs necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 37,26 37,26

MU - 3 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat. Inclou tots els treballs
necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 31,44 31,44

TOTAL SUBCAPITOL : MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 190,14

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : PU PÚBLIC 66.809,41
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1 PÚBLIC
1.1 ENDERROCS 10.127,39
1.2 MOVIMENT DE TERRES 11.326,65
1.3 PAVIMENTACIÓ 25.736,20
1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC 6.657,57
1.5 TELÈFON 1.291,79
1.6 SANEJAMENT 6.950,66
1.7 AIGUA 3.609,69
1.8 PINTURA 49,58
1.9 VARIS PARTIDES ALÇADES 869,74
1.10 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 190,14

Total 1 PÚBLIC : 66.809,41

Total Pressupost d'Execució Material 66.809,41
Despeses Generals 13 % 8.685,22

Benefici Industrial 6 % 4.008,56

Total Pressupost de Contracta 79.503,19
I.V.A. 21 % 16.695,67

Total Pressupost de Licitació 96.198,86

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de NORANTA-SIS MIL CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS.

Figueres, novembre de 2019
Lluís Rodeja Roca

FASE 2
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QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

PRESSUPOST PARCIAL Nº: A MOVIMENT DE TERRES

A-1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 4,22 € quatre amb vint-i-dos
Euros

A-2 F2R4506A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte
al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

TOTAL EUROS PER M3 9,47 € nou amb quaranta-set
Euros

A-3 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

TOTAL EUROS PER M3 5,35 € cinc amb trenta-cinc Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: M PAVIMENTACIÓ

M-1 F3J2271C M3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora, amb la cara exterior concertada

TOTAL EUROS PER M3 95,09 € noranta-cinc amb nou
Euros

M-2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm
TOTAL EUROS PER M3 28,94 € vint-i-vuit amb

noranta-quatre Euros

M-3 F9365N11.B M3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M3 81,87 € vuitanta-u amb
vuitanta-set Euros
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M-4 F9365N11.C M2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix, 
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M2 15,81 € quinze amb vuitanta-u
Euros

M-5 F965A7D9 M Vorada recta de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 23,90 € vint-i-tres amb noranta
Euros

M-6 F96625D9 M Vorada corba de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 62,09 € seixanta-dos amb nou
Euros

M-7 F965A3C5 M Vorada recta de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 22,06 € vint-i-dos amb sis Euros

M-8 F965A3C5c M Vorada corba de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 22,06 € vint-i-dos amb sis Euros

M-9 F975BBSA M Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó de 30x30x8, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 39,74 € trenta-nou amb
setanta-quatre Euros

M-10 F9E1320G M2 Paviment de panot d'espina de peix per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

TOTAL EUROS PER M2 33,48 € trenta-tres amb
quaranta-vuit Euros

M-11 F981LGAF U Capçal de gual de pedra granítica per a vianants serrada mecànicament i
flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó.

TOTAL EUROS PER U 320,13 € tres-cents vint amb tretze
Euros

M-12 F9811GAF M Rampa per a gual per a vianants, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

TOTAL EUROS PER M 220,09 € dos-cents vint amb nou
Euros

M-13 F981NGAF U Capçal per a gual de vehicles de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, col·locada amb
morter sobre base de formigó.

TOTAL EUROS PER U 353,45 € tres-cents cinquanta-tres
amb quaranta-cinc Euros
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M-14 F9811G6F M Rampa per a gual per a vehicles, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

TOTAL EUROS PER M 167,70 € cent  seixanta-set amb
setanta Euros

M-15 F9A1201H M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del pm
TOTAL EUROS PER M3 26,66 € vint-i-sis amb seixanta-sis

Euros

M-16 F9F1521C.F M2 Franja de 60cm en guals de paviment de lloses de botons o crossing, tipus
vulcano de breinco, de formigó de forma quadrada de 20x20 cm i 8 cm de gruix,
impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable
(air clean) i textura rugosa, uniforme i antidellisant, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment, seguint el dibuix grafiat en els plànols.

TOTAL EUROS PER M2 49,71 € quaranta-nou amb
setanta-u Euros

M-17 F9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland,
acabat ratllat per accessibilitat.

TOTAL EUROS PER M2 35,64 € trenta-cinc amb
seixanta-quatre Euros

M-18 G9H315Q1c M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 20 base b 50/70 s,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 12,62 € dotze amb seixanta-dos
Euros

M-19 G9H315Q1 M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

TOTAL EUROS PER M2 6,42 € sis amb quaranta-dos
Euros

M-20 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb
dotació 1,2 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,69 € zero amb seixanta-nou
Euros

M-21 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
c60b3/b4 ter, amb dotació 0,6 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,43 € zero amb quaranta-tres
Euros

M-22 G9J14J50 M2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 cur(ecr-1), amb
dotació 1,1 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,58 € zero amb cinquanta-vuit
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA

11-1 FBA29112b M Pintat per senyalització de passos de vianants amb pintura de dos components
amb espferes de vidre i aplicació manual amb llana, de 50 cm  d'ample.

TOTAL EUROS PER M 2,89 € dos amb vuitanta-nou
Euros

11-2 FBA1E110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre.

TOTAL EUROS PER M 1,80 € u amb vuitanta Euros

11-3 FBA16111 M Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre.

TOTAL EUROS PER M 0,74 € zero amb setanta-quatre
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: G VARIS PARTIDES ALÇADES

G-1 140101N PA Partides de higiene, seguretat i salut
TOTAL EUROS PER PA 2.122,32 € dos mil cent  vint-i-dos

amb trenta-dos Euros

G-2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases
TOTAL EUROS PER PA 1.499,95 € mil quatre-cents

noranta-nou amb
noranta-cinc Euros

G-3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt
a mantenir.

TOTAL EUROS PER P.A. 655,00 € sis-cents cinquanta-cinc
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

MU-1 FBB22101 U Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat, de 40 cm d'alçada,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1 fixada mecànicament a suport.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER U 37,26 € trenta-set amb vint-i-sis
Euros

MU-2 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

TOTAL EUROS PER M 31,44 € trenta-u amb
quaranta-quatre Euros

Lluís Rodeja Roca

Figueres, novembre de 2019
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

PRESSUPOST PARCIAL Nº: A MOVIMENT DE TERRES
A-1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb

pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 4,22 €

TOTAL EUROS P… M3 4,22 €

A-2 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte
al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Maquinària 9,47 €

TOTAL EUROS P… M3 9,47 €

A-3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

Materials 5,35 €

TOTAL EUROS P… M3 5,35 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: M PAVIMENTACIÓ
M-1 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora, amb la cara exterior concertada

Mà d'obra 8,48 €
Maquinària 64,03 €
Materials 22,45 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M3 95,09 €

M-2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

Mà d'obra 0,90 €
Maquinària 6,47 €
Materials 21,56 €
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Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 28,94 €

M-3 F9365N1… m3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 11,45 €
Maquinària 0,83 €
Materials 69,42 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

TOTAL EUROS P… M3 81,87 €

M-4 F9365N1… m2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix, 
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 1,58 €
Maquinària 0,11 €
Materials 14,10 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M2 15,81 €

M-5 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,62 €
Materials 10,08 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 23,90 €

M-6 F96625D9 m Vorada corba de peces de formigó amb secció normalitzada de calçada tipus t3,
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 16,91 €
Materials 44,93 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 62,09 €

M-7 F965A3C5 m Vorada recta de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,03 €
Materials 8,83 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 22,06 €

M-8 F965A3C5c m Vorada corba de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,03 €
Materials 8,83 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 22,06 €
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M-9 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó de 30x30x8, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 31,00 €
Materials 8,27 €
Mitjans auxiliars 0,47 €

TOTAL EUROS P… M 39,74 €

M-10 F9E1320G m2 Paviment de panot d'espina de peix per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

Mà d'obra 21,63 €
Maquinària 0,04 €
Materials 11,49 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 33,48 €

M-11 F981LGAF u Capçal de gual de pedra granítica per a vianants serrada mecànicament i
flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó.

Mà d'obra 48,62 €
Materials 270,78 €
Mitjans auxiliars 0,73 €

TOTAL EUROS P… U 320,13 €

M-12 F9811GAF m Rampa per a gual per a vianants, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

Mà d'obra 40,90 €
Materials 178,58 €
Mitjans auxiliars 0,61 €

TOTAL EUROS P… M 220,09 €

M-13 F981NGAF u Capçal per a gual de vehicles de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, col·locada amb morter sobre
base de formigó.

Mà d'obra 48,62 €
Materials 304,10 €
Mitjans auxiliars 0,73 €

TOTAL EUROS P… U 353,45 €

M-14 F9811G6F m Rampa per a gual per a vehicles, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària, col·locades amb morter sobre
base de formigó.

Mà d'obra 17,53 €
Materials 149,91 €
Mitjans auxiliars 0,26 €

TOTAL EUROS P… M 167,70 €

M-15 F9A1201H m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del pm

Mà d'obra 0,90 €
Maquinària 6,84 €
Materials 18,91 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 26,66 €

M-16 F9F1521… m2 Franja de 60cm en guals de paviment de lloses de botons o crossing, tipus vulcano
de breinco, de formigó de forma quadrada de 20x20 cm i 8 cm de gruix,
impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air
clean) i textura rugosa, uniforme i antidellisant, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment, seguint el dibuix grafiat en els plànols.

Mà d'obra 11,91 €
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Maquinària 0,04 €
Materials 37,59 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

TOTAL EUROS P… M2 49,71 €

M-17 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland,
acabat ratllat per accessibilitat.

Mà d'obra 21,63 €
Maquinària 0,04 €
Materials 13,65 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 35,64 €

M-18 G9H315… m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 20 base b 50/70 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

Mà d'obra 0,35 €
Maquinària 0,21 €
Materials 12,05 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M2 12,62 €

M-19 G9H315Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 12 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

Mà d'obra 0,18 €
Maquinària 0,21 €
Materials 6,03 €

TOTAL EUROS P… M2 6,42 €

M-20 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb
dotació 1,2 kg/m2

Mà d'obra 0,08 €
Maquinària 0,13 €
Materials 0,48 €

TOTAL EUROS P… M2 0,69 €

M-21 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus c60b3/b4
ter, amb dotació 0,6 kg/m2

Sense descomposició 0,43 €

TOTAL EUROS P… M2 0,43 €

M-22 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 cur(ecr-1), amb
dotació 1,1 kg/m2

Mà d'obra 0,08 €
Maquinària 0,13 €
Materials 0,37 €

TOTAL EUROS P… M2 0,58 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA
11-1 FBA29112b m Pintat per senyalització de passos de vianants amb pintura de dos components

amb espferes de vidre i aplicació manual amb llana, de 50 cm  d'ample.

Mà d'obra 0,61 €
Maquinària 0,30 €
Materials 1,97 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 2,89 €

11-2 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre.

Mà d'obra 0,38 €
Maquinària 0,21 €
Materials 1,20 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 1,80 €

11-3 FBA16111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre.

Mà d'obra 0,32 €
Maquinària 0,17 €
Materials 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 0,74 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: G VARIS PARTIDES ALÇADES
G-1 140101N pa Partides de higiene, seguretat i salut

Materials 2.122,32 €

TOTAL EUROS P… PA 2.122,32 €

G-2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases

Sense descomposició 1.499,95 €

TOTAL EUROS P… PA 1.499,95 €

G-3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt a
mantenir.

Sense descomposició 655,00 €

TOTAL EUROS P… P.A. 655,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
MU-1 FBB22101 u Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat, de 40 cm d'alçada,

acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1 fixada mecànicament a suport.
Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 4,33 €
Maquinària 1,12 €
Materials 31,75 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… U 37,26 €

MU-2 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva col·locació.

Mà d'obra 3,41 €
Maquinària 0,04 €
Materials 27,95 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 31,44 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: PU PÚBLIC

SUBCAPITOL : A MOVIMENT DE TERRES

A - 1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou
la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.també estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Panot 30,100 0,250 7,525
Sauló 58,100 0,250 14,525
Asfalt 120,000 0,250 30,000

Total : 52,050 4,22 219,65

A - 2 F2R4506A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de
la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.es considera un increment per esponjament,
respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Caixa paviment 1,2 52,050 62,460

Total : 62,460 9,47 591,50

A - 3 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.la empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
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Caixa paviment 1,2 52,050 62,460

Total : 62,460 5,35 334,16

TOTAL SUBCAPITOL : A MOVIMENT DE TERRES 1.145,31

SUBCAPITOL : M PAVIMENTACIÓ

M - 1 F3J2271C M3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 32,300 0,600 1,200 23,256

Total : 23,256 95,09 2.211,41

M - 2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sota panot 30,100 0,200 6,020
Sota sauló 58,100 0,200 11,620
Sota asfalt 120,000 0,250 30,000

Total : 47,640 28,94 1.378,70

M - 3 F9365N11.B M3 Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sota panot 1 30,100 0,100 3,010
Base escullera 1 32,300 0,500 0,100 1,615

Total : 4,625 81,87 378,65

M - 4 F9365N11.C M2 Remat superior de mur d'escullera amb formigó
ha-20/b/20/iia, de 15 cm de gruix,  de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
armat amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:12-12 mm,
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 32,300 0,500 16,150

Total : 16,150 15,81 255,33

M - 5 F965A7D9 M Vorada recta de peces de formigó amb secció
normalitzada de calçada tipus t3, segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Vorada carretera 1 22,850 22,850
1 2,850 2,850

Total : 25,700 23,90 614,23
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M - 6 F96625D9 M Vorada corba de peces de formigó amb secció
normalitzada de calçada tipus t3, segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Vorada carretera 1 16,450 16,450

Total : 16,450 62,09 1.021,38

M - 7 F965A3C5 M Vorada recta de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 23,700 23,700
1 2,800 2,800
1 1,800 1,800
1 2,800 2,800

Total : 31,100 22,06 686,07

M - 8 F965A3C5c M Vorada corba de tauló, de 20x8x100, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

7,000 7,000

Total : 7,000 22,06 154,42

M - 9 F975BBSA M Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó de
30x30x8, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 42,150 42,150

Total : 42,150 39,74 1.675,04

M - 10 F9E1320G M2 Paviment de panot d'espina de peix per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 29,600 29,600

Total : 29,600 33,48 991,01

M - 11 F981LGAF U Capçal de gual de pedra granítica per a vianants serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 320,13 640,26
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M - 12 F9811GAF M Rampa per a gual per a vianants, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària, col·locades amb morter sobre base de
formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4,2 4,200

Total : 4,200 220,09 924,38

M - 13 F981NGAF U Capçal per a gual de vehicles de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba, col·locada amb morter sobre
base de formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 353,45 706,90

M - 14 F9811G6F M Rampa per a gual per a vehicles, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària, col·locades amb morter sobre base de
formigó.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

6 6,000

Total : 6,000 167,70 1.006,20

M - 15 F9A1201H M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al
97 % del pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Sauló 1 58,100 0,050 2,905

Total : 2,905 26,66 77,45

M - 16 F9F1521C.F M2 Franja de 60cm en guals de paviment de lloses de botons
o crossing, tipus vulcano de breinco, de formigó de forma
quadrada de 20x20 cm i 8 cm de gruix, impermeabilitzat
amb propietats fotocatalítiques descontaminant i
autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i
antidellisant, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment, seguint el dibuix grafiat en els plànols.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 4,000 0,600 2,400

Total : 2,400 49,71 119,30

M - 17 F9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, acabat
ratllat per accessibilitat.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2,500 1,000 2,500

Total : 2,500 35,64 89,10

M - 18 G9H315Q1c M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
ac 20 base b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari, estesa i compactada, de 8 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

132,000 132,000

Total : 132,000 12,62 1.665,84
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M - 19 G9H315Q1 M2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
ac 12 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada, de 5 cm de gruix.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

132,000 132,000
Entrada

Total : 132,000 6,42 847,44

M - 20 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

132,000 132,000

Total : 132,000 0,69 91,08

M - 21 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus c60b3/b4 ter, amb dotació 0,6 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

132,000 132,000

Total : 132,000 0,43 56,76

M - 22 G9J14J50 M2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
c60b3/b4 cur(ecr-1), amb dotació 1,1 kg/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

132,000 132,000

Total : 132,000 0,58 76,56

TOTAL SUBCAPITOL : M PAVIMENTACIÓ 15.667,51

SUBCAPITOL : 11 PINTURA

11 - 1 FBA29112b M Pintat per senyalització de passos de vianants amb
pintura de dos components amb espferes de vidre i
aplicació manual amb llana, de 50 cm  d'ample.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 2,500 7,500
1 2,500 2,500

Total : 10,000 2,89 28,90

11 - 2 FBA1E110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 5,250 5,250

Total : 5,250 1,80 9,45

11 - 3 FBA16111 M Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua
reflectora de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no
pintat, amb pintura reflectora i microesferes de vidre.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

30,000 30,000

Total : 30,000 0,74 22,20

TOTAL SUBCAPITOL : 11 PINTURA 60,55

SUBCAPITOL : G VARIS PARTIDES ALÇADES
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G - 1 140101N PA Partides de higiene, seguretat i salut
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,1 0,100

Total : 0,100 2.122,32 212,23

G - 2 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per reposició de serveis
afectats per l'obertura de rases

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,1 0,100

Total : 0,100 1.499,95 150,00

G - 3 11.1 P.A. Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el
paviment existent d'asfalt a mantenir.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

0,15 0,150

Total : 0,150 655,00 98,25

TOTAL SUBCAPITOL : G VARIS PARTIDES ALÇADES 460,48

SUBCAPITOL : MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

MU - 1 FBB22101 U Senyalització vertical amb placa d'acer galvanitzat i pintat,
de 40 cm d'alçada, acabada amb làmina retrorreflectora
classe ra1 fixada mecànicament a suport. Inclou tots els
treballs necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000

Total : 3,000 37,26 111,78

MU - 2 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat. Inclou tots els treballs
necessaris per a la seva col·locació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

3 3,000

Total : 3,000 31,44 94,32

TOTAL SUBCAPITOL : MU MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 206,10

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : PU PÚBLIC 17.539,95
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1 PÚBLIC
1.1 MOVIMENT DE TERRES 1.145,31
1.2 PAVIMENTACIÓ 15.667,51
1.3 PINTURA 60,55
1.4 VARIS PARTIDES ALÇADES 460,48
1.5 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 206,10

Total 1 PÚBLIC : 17.539,95

Total Pressupost d'Execució Material 17.539,95
Despeses Generals 13 % 2.280,19

Benefici Industrial 6 % 1.052,40

Total Pressupost de Contracta 20.872,54
I.V.A. 21 % 4.383,23

Total Pressupost de Licitació 25.255,77

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS.

Figueres, novembre de 2019
Lluís Rodeja Roca
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