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FM -  INSTAL�LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
FM2 -  INSTAL�LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Hidrant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De columna seca  
- De columna humida  
- Soterrat en pericó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Hidrants de columna seca:  
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada  
Hidrants de columna humida:  
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
Hidrants soterrats en pericó:  
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Aplomat:  <= 5 mm  
  
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.  
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de 
condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.  
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.  
  
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
  
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:  
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les 
condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.  
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.  
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.  
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal�lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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FN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN12U101,FN12A8F4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
     - Muntades superficialment 
     - Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
     - Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat 
     - Connexió de la vàlvula als tubs 
     - Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal�lació: 
     - Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col�locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal�lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ115F56,FQ11U101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col�locats a l’exterior. 
S’han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl�lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S’han considerat els sistemes de col�locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl�lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col�locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col�loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col�locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21FC65. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col�loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col�locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31V31C,FQ31U001,FQ31U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal�lació de font exterior metàl�lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col�locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col�locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal�lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.  
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Ha d'estar feta la prova d'instal�lació.  
Un cop col�locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col�locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal�lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col�locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col�locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ4 -  PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ42F015,FQ441551. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl�lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
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- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui prò pia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
L’element restarà col�locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment. 
El forat on es col�loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col�locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col�locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  desitjada. 
Els elements col�locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col�locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col�loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col�locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE MOBILIARI URBA 
 
FQZA -  CARTELLS I BANDEROLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FQZAU050. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Element per a senyal informativa d’estació de metro 
S'han considerat els elements següents: 
     - Cartell format per estructura metàl�lica i plafons per a col�locació de cartells amb base de metacrilat i protegits amb vidre, amb sistema d’il�luminació 
intern, col�locat a l’exterior ancorat a daus de formigó 
     - Columna de senyalització amb coronament de plafons de policarbonat situats al voltant de l’element d’il�luminació format per difusor cilíndric muntat a 
l’extrem, fixada a dau de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Replanteig 
     - Preparació del forat  
     - Formigonat del dau 
     - Fixació i aplomat de l’element 
     - Execució de les unions, en el seu cas 
     - Connexionat a la xarxa elèctrica i de terra 
     - Fixació de les lluminàries 
     - Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades per la D.F. 
Ha de ser estable. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat del conjunt. 
Tots els elements metàl�lics han d’estar protegits de la corrossió. 
Tots es components elèctrics han de quedar connectats entre ells i a la xarxa, no ha de quedar cap component d’aquest sistema accessible des de 
l’exterior. 
La base ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal�lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Les plaques de pressa de terra han d'estar col�locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de resistència 
a terra. 
CARTELL: 
Un cop instal�lat, la disposició dels elements i dels junts ha d’impedir l’entrada d’aigua a l’interior de l’espai per allotjar el cartell i l’equip elèctric 
d’enllumenat. 
La unió del vidre amb la resta de l’estructura ha de ser estanca a l’aigua i a la pols, de manera que no es comprometi la visibilitat i legibilitat de la informació 
a través d’aquest. 
El sistema de fixació dels mòduls del cartell ha de permetre l’accés per al manteniment sense produir esforços ni deformacions inadmissibles al conjunt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 5 cm 
     - Alçària:  + 5 cm, - 0 cm 
     - Verticalitat:  ± 1° 
PAL SENYALITZACIÓ: 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Distància des de la part superior de la base-platina al ras del paviment:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
     - Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 



Projecte de reurbanització de la Plaça de l'Escorxador 
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.  
novembre 2017 
 
 

 

 Pàgina:  102 
 

Abans de formigonar s’ha de comprovar que la forma i dimensions del dau són els definits a la D.T. amb les toleràncies admissibles. 
Els tubs per passar els cables, inclòs el del conductor de terra, han d’estar col�locats abans de formigonar. S’ha de disposar d’algun sistema que immobilitzi 
els tubs durant el formigonat. 
El formigó un cop col�locat, no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
S’han d’evitar els despreniments de terra de les superfícies d’excavació i en cas que es produeixin es traurà el formigó contaminat amb elles. 
El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja o vent fort, adoptant-se les mesures que calguin per tal de que l’aigua no entri en contacte amb el formigó 
fresc. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han 
de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició dels elements ja col�locats. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com 
a mínim de: 
     - 7 dies en temps humit i condicions normals 
     - 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Per a la unió dels mòduls, s’han d’utilitzar els sistemes previstos en els elements. No es poden obrir forats nous o modificar els existents. No es pot 
modificar les dimensions o formes dels elements prefabricats en taller. 
La col�locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva durabilitat. 
La instal�lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col�locada, amidada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR2 -  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
FR2G -  EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2G8B31,FR2G8B00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Clot 
     - Rasa 
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S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
     - Càrrega sobre camió 
     - Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
     - Replanteig dels clots o rases per excavar 
     - Extracció de les terres 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
     - Replanteig dels clots o rases per excavar 
     - Extracció de les terres 
     - Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
     - Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la D.F. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en el seu defecte per les que digui la D.F. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la 
profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
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- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral�leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR44D22E,FR4H9D51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
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- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de 
la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats 
de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb 
arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR6P1595,FR631111,FR662441,FR66U001,FR66U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  
     - Amb l'arrel nua  
     - Amb pa de terra  
     - En contenidor  
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
     - En contenidor  
- Plantes de petit port:  
     - En alvèol forestal  
     - En test  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
- Plantes de petit port:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o 
quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament 
futur.  
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Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col�locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben 
definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col�locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl�lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl�lica amb cura, 
retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col�locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat 
de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
FR63 -  PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR631111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
     - Arbres 
     - Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
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     - En contenidor 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel 
principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col�locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat 
de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col�locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col�locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl�lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl�lica amb cura, 
retirant tots aquests materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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FR -  JARDINERIA 
 
FR7 -  IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments.  
S'han considerat els procediments següents:  
- Sembra directa  
- Hidrosembra  
- Implantació de gespa en pa d'herba  
- Implantació de gespa per rizosembra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada  
Hidrosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada  
Implantació de gespa en pa d'herba: 
- Comprovació i preparació del llit de sembra 
- Estesa dels pans d'herba 
- Protecció de la superfície coberta  
Implantació de gespa per rizosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra o estesa dels fragments de planta 
- Protecció de la superfície sembrada  
CONDICIONS GENERALS:  
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.  
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.  
SEMBRA DIRECTA:  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.  
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
HIDROSEMBRA:  
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.  
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials projectats.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar ben ajustades.  
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.  
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 20 a 40 m3.  
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial 
s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.  
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Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes.  
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.  
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar 
aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.  
SEMBRA DIRECTA:  
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.  
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.  
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les voreres.  
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas 
superior a 1 cm.  
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.  
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.  
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.  
HIDROSEMBRA:  
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.  
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 
minuts.  
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components.  
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.  
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.  
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha de fer en dues fases.  
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.  
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.  
Abans de col�locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.  
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.  
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra 
rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit de sembra.  
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.  
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus 
d'uns 20-30 cm de llargària.  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.  
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas.  
HIDROSEMBRA:  
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Hidrosiembras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.  
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un 
cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1U001,GBA1U022,GBA1U106,GBA1U002,GBA31110,GBA1U311,GBA1U331,GBA1U351,GBA1U355,GBA1U356. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
     - Marques longitudinals 
     - Marques transversals 
     - Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
     - Reflectants 
     - No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Neteja i acondicionament del paviment 
     - Aplicació de la pintura 
     - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
     - Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
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Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 
divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul�lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 
(Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, 
poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
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LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
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GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB11111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  
S'han considerat els llocs de col�locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB21401,GBB21101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
 S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZ3012. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col�locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Col�locat clavat a terra 
- Col�locat formigonat a terra 
- Col�locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col�locat clavat: 
- Replanteig 
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- Clavat del suport 
Col�locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col�locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la 
rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la 
DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal�lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada 
d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 
exterior de la calçada. 
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una 
pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al 
formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL�LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL�LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció 
del trànsit, fabricats i instal�lats amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data 
de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal�lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL�LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col�locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
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COL�LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a 
obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col�locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a 
la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
HBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en 
el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

-  La senyalització mai no elimina el risc. 
-  Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en 

cada tall. 
-  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
-  La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, 

prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
:  En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col�locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al 

seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
-  S’instal�laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la 

proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
-  L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il�luminat i serà fàcilment visible. 
-  No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  

Nota::  En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 

-  Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La 

seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

-  La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals „SENTIT PROHIBIT“ I „SENTIT OBLIGATORI“ en 
calçades divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

-  Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
-  El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
-  Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
-  Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul�lada en quant sigui 

possible. 
-  Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

-  Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
-  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

-  La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

-  Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
-  Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos 

necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill „OBRES“. 
-  Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
-  Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
-  Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

-  No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
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alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
-  L’ordenació en sentit únic „ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 

-  Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
-  Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de „testimoni“ està totalment proscrit. 
-  Mitjançant semàfor regulador. 

-  Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el 
dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

-  Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major 
sigui la velocitat permesa en el tram. 

-  Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col�locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección 
contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K9 -  PAVIMENTS 
 
K9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
K9DL -  PAVIMENTS DE LLAMBORDINS CERÀMICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col�locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col�locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col�locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Compactació i col�locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col�locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Col�locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col�locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la base de morter sec 
- Humectació i col�locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col�loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col�locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col�locació o el que indiqui la DT.  
COL�LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
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Col�locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal estendre una manta per sobre els llambordins per 
tal d'evitar d'escantonar-los.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col�locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col�locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Humectació de les peces. 
- Col�locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Humectació de la superfície. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
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PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes d'embornal i senyalització vertical a magatzem municipal
segons detall planol

1 F210U103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut desmuntatge, protecció i aplilament de pantalla turisme, totem històric, totem turisme, font,  Avió i edicle ONCE.2 F210U1U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut desmuntatge i transport a magatzem FISERSA de parquimetres i tapes de pou segons detall planol3 F210U104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut desmuntatge i transport a magatzem FISERSA ECOSERVEIS de pòrtics, elements d'enllumenat i equipaments
electrònics segons detall plànol

4 F210U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

paj desmuntatge xarxa aèrea telefonia existent5 F221U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut desmuntatge de cablejat i enderroc d'obra civil d'enllumenat obsolet, inclós enderroc de fonamentació de portics 6 F210U106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut arrancada i desbrossada d'arbustos7 F221U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant8 F9Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#5 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 104,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó i/o encintat de formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

9 F2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 32,500 32,500

C#*D#*E#*F#3 95,300 95,300

C#*D#*E#*F#4 12,300 12,300

C#*D#*E#*F#5 24,300 24,300

C#*D#*E#*F#6 13,400 13,400

C#*D#*E#*F#7 176,300 176,300

C#*D#*E#*F#8 35,200 35,200

TOTAL AMIDAMENT 409,300

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

10 F2194XG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.564,300 1.564,300

TOTAL AMIDAMENT 1.564,300

m2 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

11 F2194JB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 380,000 380,000

C#*D#*E#*F#2 32,500 32,500

C#*D#*E#*F#3 122,200 122,200

C#*D#*E#*F#4 89,300 89,300

TOTAL AMIDAMENT 624,000

EUR
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m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

12 F2194U22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,300 33,300

TOTAL AMIDAMENT 33,300

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió13 F2194AB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de 1 cm14 F2194XC2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,800 10,000 208,000

C#*D#*E#*F#2 15,500 10,000 155,000

C#*D#*E#*F#3 17,800 10,000 178,000

TOTAL AMIDAMENT 541,000

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió15 F21DQG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Demolició de canonada d'aigua de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió inclós taxes abocador i retirada fibrociment 

16 F21D41U1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 103,400 103,400

TOTAL AMIDAMENT 103,400

m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió inclós taxes abocador i retirada fibrociment 

17 F21D4102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

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

18 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.320,000 0,150 348,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 348,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM19 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.320,000 2.320,000

TOTAL AMIDAMENT 2.320,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

20 F2422065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 409,000 0,150 0,200 1,200 14,724

C#*D#*E#*F#2 624,000 0,150 1,200 112,320

C#*D#*E#*F#3 348,000 1,200 417,600

C#*D#*E#*F#4 1.564,300 0,100 1,200 187,716

C#*D#*E#*F#5 54,100 0,100 1,200 6,492

C#*D#*E#*F#6 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 31,400 0,600 0,500 1,200 11,304

C#*D#*E#*F#8 103,400 0,200 0,300 1,200 7,445

TOTAL AMIDAMENT 766,601

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21 F2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 409,000 0,150 0,200 1,200 14,724

C#*D#*E#*F#2 624,000 0,150 1,200 112,320

C#*D#*E#*F#3 464,000 1,200 556,800

C#*D#*E#*F#4 1.564,300 0,100 1,200 187,716

C#*D#*E#*F#5 54,100 0,100 1,200 6,492

C#*D#*E#*F#6 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 31,400 0,600 0,500 1,200 11,304

C#*D#*E#*F#8 103,400 0,200 0,300 1,200 7,445

TOTAL AMIDAMENT 905,801

ut realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis22 F219U201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut connexió d'embornal directe a la riera, inclos demolició de la volta de la riera i arranjament de les parets i retirada i
transport de runa

23 F219U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Ampliació i consolidació d'obertures existents a paret de riera per connexió de nous col.lectors  retirada i transport de runa24 F219U007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.320,000 0,150 1,000 348,000

TOTAL AMIDAMENT 348,000

m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

2 F9365B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 238,000 0,150 35,700

C#*D#*E#*F#2 7,450 0,150 1,118

C#*D#*E#*F#3 16,800 0,150 2,520

C#*D#*E#*F#4 1.437,600 0,150 215,640

C#*D#*E#*F#5 *.* 1.330,190 0,100 133,019

TOTAL AMIDAMENT 387,997

m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

3 F9787AD1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm4 F97Z1520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

5 F97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 83,300

m Encintat de totxo massís de 28x14x5cm al sardinell  col·locat amb morter sobre base de formigó6 F973212U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Encintat de doble filada de totxo massís de 28x13x5cm al sardinell  col·locats amb morter sobre base de formigó7 F973212A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 31,000 31,000

C#*D#*E#*F#2 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#3 7,800 7,800

C#*D#*E#*F#4 6,900 6,900

C#*D#*E#*F#5 2,700 2,700

TOTAL AMIDAMENT 51,800

m Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntada8 F961E59A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

9 F961A8GD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 42,600 42,600

C#*D#*E#*F#3 22,300 22,300

C#*D#*E#*F#4 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#5 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#6 bústia -4 -4

C#*D#*E#*F#8 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 70,200

m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

10 F962A8GA
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10 cm, col·locada sobre
base de formigó  de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntada

11 F961A5HA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,700 48,700

C#*D#*E#*F#2 30,100 30,100

C#*D#*E#*F#3 25,600 25,600

C#*D#*E#*F#4 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#6 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#7 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#9 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 130,500

ut Vorada-escapçada (segons detall fitxa urbanització) recta de pedra granítica de 80x20x25 cm, col.locada sobre base de
formigó de 25 a 30 cm. 

12 F961U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica recta, de 20*25*100 cm, col.locada amb fonament de
formigo

13 F961VBG2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, tipus espina peix classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclòs aixecament de tapes

14 F9E1321G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#2 182,000 182,000

C#*D#*E#*F#4 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 241,300

m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada  amb ciment de ram de paleta inclos aixecament tapes

15 F9E1F21H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,450 7,450

C#*D#*E#*F#3 3,300 3,300

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,750

m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x4 estriat o de botons(segons normativa vigent) classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment de ram de paleta
inclos aixecament tapes

16 F9E1D21H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,600 6,600

C#*D#*E#*F#2 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#4 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 20,100

m2 Paviment de tira romana ceràmica de 28x5x7cm col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment 

17 F9F16104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m2 Paviment al sardinell amb totxo manual massis de 29*14*5 cm. col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment 

18 F9F16103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F1 1.322,200 1.322,200

C#*D#*E#*F#2 115,400 115,400

TOTAL AMIDAMENT 1.437,600

m2 Paviment mixte de totxo manual massis de 29*14*5 cm. col.locats al sardinell amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment 

19 F9F1610U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid calis de Llers , amb ½ sac de color taronja Formirapid de
referencia 960, i una bossa de 600gr  de fibres antifissures. Acabat rentat amb aigua 

20 F9G8CDAS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m221 F9J12E40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 540,000 540,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 540,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

22 F9H11J31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 540,000 0,120 64,800

TOTAL AMIDAMENT 64,800

m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m223 F9J13440

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 540,000 540,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 580,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

24 F9H111C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 540,000 0,120 64,800

C#*D#*E#*F#2 40,000 0,120 4,800

TOTAL AMIDAMENT 69,600

ml Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de llosa de
granit de 120x40x8 cm, caps rectes de remat col.locat amb base de formigó (veure fitxa detall)

25 F981U080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

TOTAL AMIDAMENT 5,200

ut subministre i col.locació cap de gual especial de lloses de pedra granítica de gruix 8cm sobre base de formigó, veure
plànol detall

26 F961U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat
de formigó

27 F991UA40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per escosells segons plànol detall28 F99Z5561

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per escorrentia font segons plànol detall29 F99Z5562

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

30 E3C515B3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 0,300 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm231 E3CB3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40 kg/m3 40,000 3,600 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
XARXA CLAVAGUERAMCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cl 13,200 0,600 1,000 7,920

C#*D#*E#*F#2 35,500 0,800 1,000 28,400

C#*D#*E#*F#3 30,500 1,000 1,000 30,500

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

C#*D#*E#*F#5 7,000 1,400 0,300 1,000 2,940

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,200 1,200 0,400 0,576

C#*D#*E#*F#7 pous 6,000 1,000 1,000 1,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 81,336

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cl 13,200 0,600 7,920

C#*D#*E#*F#2 35,500 0,800 28,400

EUR
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C#*D#*E#*F#3 30,500 1,000 30,500

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

C#*D#*E#*F#5 7,000 1,400 0,300 2,940

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#7 pous 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 79,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cl 13,200 0,600 0,800 6,336

C#*D#*E#*F#2 35,500 0,800 1,000 28,400

C#*D#*E#*F#3 30,500 1,000 1,000 30,500

TOTAL AMIDAMENT 65,236

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

4 F2422065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 81,360 1,200 97,632

TOTAL AMIDAMENT 97,632

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 F2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 81,360 1,200 97,632

TOTAL AMIDAMENT 97,632

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m6 FDB176C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Paret per a pou circular de D=100 cm de pvc amb clip elstomèric per les escomesses de entrada i sortida, d ela casa
URALITA o equivalent, 

7 FDD1A099

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb
eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

8 FDDZ5DE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, amb marc aparent quadrat o
equivalent segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada
en el seu marc per a 5guies model model TWINO de EJ o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix
d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

9 FDDZAED4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model BRIO SGC de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix
d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

10 FDDZ5DE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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 rididesa 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 inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a
col.lector o pou nou o existent

11 FD7JE185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,400 3,000 4,200

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

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

C#*D#*E#*F#4 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#6 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 16,500

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 315 mm, de rididesa 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 inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a
col.lector o pou nou o existent

12 FD7JJ185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

EUR
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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 rididesa 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  inclós connexió a col.lector o pou nou o existent

13 FD7JL185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 10,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 35,500

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 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa  inclós connexió  a col.lector o pou nou o existent

14 FD7JQ145

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,500 30,500

TOTAL AMIDAMENT 30,500

u Caixa per a embornal de 70x30x85 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

15 FD5ZBCC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa per a embornal de 140x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

16 FD5J524E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Caixa per a embornal de 120*120x20 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

17 FD5J5214

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible de 800*300*100 mm. classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

18 FD5ZAFC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
antisobreeiximent classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

19 FD5HB1G8

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Canal de fundició, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
antisobreeiximent classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

20 FD5HB1GU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Sellat amb rasilla ceràmica sota tapa

21 FDK262B8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter22 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
XARXA AIGUACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,500 0,400 0,500 16,100

C#*D#*E#*F#2 12,700 0,400 0,500 2,540

C#*D#*E#*F#3 3,000 0,400 0,500 0,600

C#*D#*E#*F#4 arquetes 1,000 0,800 0,800 0,500 0,320

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,600 0,500 0,300

TOTAL AMIDAMENT 19,860

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,500 0,400 1,000 32,200

EUR
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C#*D#*E#*F#2 12,700 0,400 5,080

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

C#*D#*E#*F#4 arquetes 1,000 0,800 0,800 0,640

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

TOTAL AMIDAMENT 39,720

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,500 0,400 0,300 9,660

C#*D#*E#*F#2 12,700 0,400 0,300 1,524

C#*D#*E#*F#3 3,000 0,400 0,300 0,360

TOTAL AMIDAMENT 11,544

M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra4 F2285H00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,500 0,400 0,200 6,440

C#*D#*E#*F#2 12,700 0,400 0,200 1,016

C#*D#*E#*F#3 3,000 0,400 0,200 0,240

TOTAL AMIDAMENT 7,696

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

5 F2422065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,860 1,200 23,832

TOTAL AMIDAMENT 23,832

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,860 1,200 23,832

TOTAL AMIDAMENT 23,832

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 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

7 FDK262G7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter8 FDKZ3174

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

9 FDK262B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter10 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

paj muntatge de canonades provisionals per subministre d'aigua i desmuntatge de la mateixa segons pressupost FISERSA11 F2R0U022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

paj Connexió canonades existents segons pressupost FISERSA12 F2R0U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Renovació d'escomesa de 1´´, 1 1/2´´ i 2´´ fins a 6m. de longitud 13 FN12U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

14 FFB16455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

15 FFB1J625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 17,200 17,200

C#*D#*E#*F#3 13,200 13,200

C#*D#*E#*F#4 25,600 25,600

C#*D#*E#*F#5 16,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 80,500

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat dins canonada existent de
fibrociment

16 FFB1C625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,700 12,700

TOTAL AMIDAMENT 12,700

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per eix

17 FN12A8F4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Realització d'escomessa per a serveis municipals inclós comptador18 F2R0U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1d110 5,700 0,400 0,400 0,912

C#*D#*E#*F#2 2d110 26,500 0,400 0,400 4,240

C#*D#*E#*F#3 3d110 89,000 0,400 0,400 14,240

C#*D#*E#*F#4 4d110 12,500 0,400 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 5 d110 4,000 0,400 0,500 0,800

C#*D#*E#*F#6 arquetes 10,000 0,600 0,600 0,750 2,700

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,800 0,800 0,750 0,960

EUR
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C#*D#*E#*F#8 fonaments 6,000 1,000 1,000 1,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 33,552

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1d110 5,700 0,400 2,280

C#*D#*E#*F#2 2d110 26,500 0,400 10,600

C#*D#*E#*F#3 3d110 89,000 0,400 35,600

C#*D#*E#*F#4 4d110 12,500 0,400 5,000

C#*D#*E#*F#5 5 d110 4,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#6 arquetes 10,000 0,600 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,800 0,800 1,280

C#*D#*E#*F#8 fonaments 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 65,960

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1d110 5,700 0,400 0,400 0,912

C#*D#*E#*F#2 2d110 26,500 0,400 0,400 4,240

C#*D#*E#*F#3 3d110 89,000 0,400 0,400 14,240

C#*D#*E#*F#4 4d110 12,500 0,400 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 5 d110 4,000 0,400 0,500 0,800

TOTAL AMIDAMENT 22,692

m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

4 F9365B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3d110 f 5,500 0,600 0,200 0,660

C#*D#*E#*F#2 6d110f 5,000 0,600 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENT 1,260

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

5 F2422065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,550 1,200 40,260

TOTAL AMIDAMENT 40,260

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 33,550 1,200 40,260

TOTAL AMIDAMENT 40,260

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

7 FDK262B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 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

8 FDK262G7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter9 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter10 FDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11 FG315554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 89,000 89,000

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

TOTAL AMIDAMENT 101,000

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

12 FG319232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C1 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 C2 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#3 C3 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 c4 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#5 c5 20,000 20,000

EUR
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C#*D#*E#*F#6 C6 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 154,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

13 FG315334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri, grapat a façana i/o a fals sostre exterior

14 EG31D548

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

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

15 FGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

16 FG312172

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra17 FG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 95,000 95,000

TOTAL AMIDAMENT 95,000

m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa18 FDG51457

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,700 5,700

TOTAL AMIDAMENT 5,700

m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa19 FDG5145U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,300 7,300

EUR
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C#*D#*E#*F#2 13,200 13,200

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

TOTAL AMIDAMENT 26,500

m Canalització amb 3 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa20 FDG514U2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 89,000 89,000

TOTAL AMIDAMENT 89,000

m Canalització amb 4 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa21 FDG514U5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 12,500

m Canalització amb 5 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa22 FDG514U3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,700 3,700

TOTAL AMIDAMENT 3,700

m Tub de coure de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

23 EF52B3B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministre i col.locació columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada
total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Fonamentació 1x1x1m i perns inclosa.

24 FHM11H22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària TII+III. Font d'alimentació
electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclos dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm)
per a projector Santa & Cole ARNE.

25 FHN94D21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR
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ut Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica Medium Flood 30º. Font d'alimentació
electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclós dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm)
per a projector Santa & Cole ARNE.

26 FHQ6U201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus ARGO o equivalent de 30-42 w 2958-3880 lum. ;equip elèctrònic RTR
amb control powerline. Inclós caixa de conexions i suport per anar fixat a a paret 

27 FHQ6U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut legalització quadre enllumenat nou i modificacions de les xarxes existents28 FHQ6U115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col.locació d´armari de protecció i control d'enllumenat públic tipus MONOLIT amb 4 sortides per enllumenat
i 2 per a serveis municiapsl, doble nivell i programació per rellotge astronòmic; caixa d´endolls 16A/II amb DIF i PIA i
portella indeopendent; , totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge inclos contador electronic, ICPM, IGA, PIA i Diferencials, comptador multifunció
electronic , d'acord amb descripció inclosa en annexes. 

29 FHGAU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
XARXA FUTURS SERVEISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bt 12,000 0,400 0,700 3,360

C#*D#*E#*F#2 8,300 0,400 0,700 2,324

C#*D#*E#*F#3 4,600 0,400 0,700 1,288

C#*D#*E#*F#4 4,700 0,400 0,700 1,316

C#*D#*E#*F#5 12,100 0,400 0,700 3,388

C#*D#*E#*F#7 fibra optica 18,200 0,400 0,600 4,368

C#*D#*E#*F#8 20,000 0,400 0,600 4,800

EUR
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C#*D#*E#*F#9 arqueta 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,600 0,600 0,600 0,216

C#*D#*E#*F#11 telefonia 8,500 0,400 0,600 2,040

C#*D#*E#*F#12 9,000 0,400 0,600 2,160

C#*D#*E#*F#13 7,000 0,400 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#14 7,000 0,400 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#15 4,000 0,400 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#16 84,000 0,400 0,600 20,160

C#*D#*E#*F#17 arquetes 1,200 1,200 1,000 1,440

C#*D#*E#*F#18 4,000 1,200 0,700 1,000 3,360

C#*D#*E#*F#19 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

TOTAL AMIDAMENT 56,188

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bt 12,000 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#2 8,300 0,400 3,320

C#*D#*E#*F#3 4,600 0,400 1,840

C#*D#*E#*F#4 4,700 0,400 1,880

C#*D#*E#*F#5 12,100 0,400 4,840

C#*D#*E#*F#7 fibra optica 18,200 0,400 7,280

C#*D#*E#*F#8 20,000 0,400 8,000

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

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#11 telefonia 8,500 0,400 3,400

C#*D#*E#*F#12 9,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#13 7,000 0,400 2,800

C#*D#*E#*F#14 7,000 0,400 2,800

C#*D#*E#*F#15 4,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#16 84,000 0,400 33,600

C#*D#*E#*F#17 arquetes 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#18 4,000 1,200 0,700 3,360

C#*D#*E#*F#19 3,000 0,600 0,600 1,080

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bt 12,000 0,400 0,500 2,400

C#*D#*E#*F#2 8,300 0,400 0,500 1,660

C#*D#*E#*F#3 4,600 0,400 0,500 0,920

C#*D#*E#*F#4 4,700 0,400 0,500 0,940

C#*D#*E#*F#5 12,100 0,400 0,500 2,420

EUR
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C#*D#*E#*F#7 fibra optica 18,200 0,400 0,400 2,912

C#*D#*E#*F#8 20,000 0,400 0,400 3,200

C#*D#*E#*F#9 telefonia 8,500 0,400 0,400 1,360

C#*D#*E#*F#10 9,000 0,400 0,400 1,440

C#*D#*E#*F#11 7,000 0,400 0,400 1,120

C#*D#*E#*F#12 7,000 0,400 0,400 1,120

C#*D#*E#*F#13 4,000 0,400 0,400 0,640

C#*D#*E#*F#14 84,000 0,400 0,400 13,440

TOTAL AMIDAMENT 33,572

m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

4 F9365B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2d160 f 11,000 0,600 0,200 1,320

TOTAL AMIDAMENT 1,320

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

5 F2422065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 56,180 1,200 67,416

TOTAL AMIDAMENT 67,416

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 56,180 1,200 67,416

TOTAL AMIDAMENT 67,416

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I inclós mesures de senyalització segons companyia

7 FDG5265U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#2 8,300 8,300

C#*D#*E#*F#3 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#4 11,800 11,800

C#*D#*E#*F#5 12,100 12,100

TOTAL AMIDAMENT 41,500

ut escomesa de llum8 EG2BU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa,9 FDG52357

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,500 8,500

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

C#*D#*E#*F#3 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 7,000 7,000

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

TOTAL AMIDAMENT 35,500

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

10 FDG54577

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

11 EG23RD15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus D de telefònica inclosa tapa de companyia12 FDK262Q7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus DM de telefònica inclosa tapa de companyia13 FDK26201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

14 FDK262B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter15 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

16 FDG51357

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 18,500 18,500

C#*D#*E#*F#2 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 38,500

ut Subministre i col.locació d´arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80cm. 17 FDG5U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut retirar sensor de trànsit, protegir amb iman, apilar durant l´obra, recol.locar amb resina a calçada18 FDGU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut desmuntatge de càmares, apilar durant l´obra i recol.locar a noves collumnes. Instal.lació i posta funcionament Pressupost
elecnor 17-038-00462 adjunt

19 FDG1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

20 FG319232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 antenes 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

ml cable d'alimentació UTP CAT 5E21 FDG0U001

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 174,300 0,400 0,300 20,916

C#*D#*E#*F#2 arquetes 1,000 0,800 0,800 0,550 0,352

C#*D#*E#*F#3 10,000 0,600 0,600 0,550 1,980

C#*D#*E#*F#4 cltes 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 39,248

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 174,300 0,400 69,720

C#*D#*E#*F#2 arquetes 1,000 0,800 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#3 10,000 0,600 0,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 73,960

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arquetes 1,000 0,800 0,800 0,400 0,256

C#*D#*E#*F#2 10,000 0,600 0,600 0,400 1,440

TOTAL AMIDAMENT 1,696

M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra4 F2285H00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 174,300 0,400 0,300 20,916

TOTAL AMIDAMENT 20,916

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

5 F2422065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,250 1,200 47,100

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 47,100

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,250 1,200 47,100

TOTAL AMIDAMENT 47,100

u Trasplantament de llorer existent , inclou poda de formació, repicat manual i formació del pa de terra, col.locació de malla
de ferro per sosteniment de la terra, treball de màquina excavadora per obertura de forat i nova col.locació reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

7 FR6P1595

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb
terres seleccionades

8 FDG51311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 174,300 174,300

TOTAL AMIDAMENT 174,300

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

9 FDK262B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 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

10 FDK262G7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter11 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter12 FDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a 4
h per estació, en passos d'1 min., 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de
9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca inclos arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar
soterrat, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com
dels elements governats per aquest

13 FJSAUA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide 9v AC. de la casa Rain Bird o equivalent inclós ma d'obra
i accessoris

14 FJSBA020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

15 FFB17455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 172,000 172,000

TOTAL AMIDAMENT 172,000

u Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 4 l/h connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de
la rasa

16 FJSAU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

ml Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 2-4 l/h connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

17 FJSAU00U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

18 FR2G8B31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5*0.5*0.5m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

19 FR2G8B00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11 24,000 1,000 1,000 1,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

20 FR44D22E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Subministrament de Abelia Floribunda en contenidor de 10 l21 FR4H9D51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Plantació de l'arbrat i aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta tractada i amb subjecció d egoma tips elastos22 FR631111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra d'arrelament tipus recebo i  primer reg

23 FR662441

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

ml subministre i col.locació de barreres antiarrels tipus Reroot acanalades de 60 cm. inclos cinta adhesiva24 FR66U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 86,000 86,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

ut subministre i col.locació d'airejador tipus Rootrain urban25 FR66U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

26 F7B451B0I5UL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 52,500 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM27 F932101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 23,000 0,100 2,300

TOTAL AMIDAMENT 2,300

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

28 FR3P2312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u subministre i col.locació de banc de 180 cm. tipus MODO de Fabregas de fusta tropical1 FQ115F56

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut subministre i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropical2 FQ11U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Subministre i col.locació de paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis .3 FQ21FC65

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA h:900mm de color negre de Sabacaucho 4 FQ42F015

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre  fixa o extraible5 FQ441551

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Subministre i col.locació font per a exteriors model atlantida amb aixeta temporitzada o metal.lica segons detall de DF
ancorada amb dau de formigó

6 FQ31V31C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

paj neteja i col.locació de font existent i conexió a la xarxa d'aigua7 FQ31U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut trasllat, restauració i col.locació de l´escultura Avió segons pressupost adjunt. de taller d'escultura pere casanovas que
inclou la maquinaria necessaria pel muntatge i desmuntatge i trasllat

8 FQ31U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u aparcament de bicicletes format per tub acer galvanitzat ancorat al paviment amb dau de formigo9 FQZAU050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra formigonat1 FBBZ1220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,600 28,600

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,600

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat2 GBBZ3012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament3 FBB21201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

4 FBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament5 GBB21401

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

6 FBB11351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

7 GBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  fixada mecànicament8 GBB21101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

EUR
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ut suport cilíndric d´alumini esmaltat, color oxiron gris. Diàmetre 76mm i 3250mm de llarg9 GBA1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut lama d´alumini de 700x100x5mm, retolada a dues cares amb guia per fixació a suport. Color: fons RAL 3003 i text i
pictogrames Ral 1015

10 GBA1U022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 pintat de superficie inclós premarcatge de difrents colors11 GBA1U106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 36,000

paj partida alçada a justificar de fresatge de senyalització horitzontal12 GBA1U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Pintat de figures, STOP, CEDIU, ..... marques superficials amb pintura de dues components, microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual inclos premarcatge 

13 GBA31110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Pintat de banda sobre paviment de 10 cm. d'amplada (continua,discontinua, de qualsevol color) , amb pintura acrílica i
microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat 

14 GBA1U311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrilica amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat de qualsevol color

15 GBA1U331

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

EUR
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m Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre paviment, amb pintura de dues componets amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat posterior

16 GBA1U351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 135,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

ut trasllat, adaptació i col.locació TOTEM turisme segons planol detall 17 GBA1U355

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut col.locació TOTEM històric18 GBA1U356

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
CONTROL QUALITATCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

paj control de qualitat segons memoria1 HB00U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2016EP015OBRA 01
SEGURETAT I SALUT LABORALCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

paj seguretat i salut laboral segons estudi1 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,06m3E3C515B3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 1

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €1,07kgE3CB3000 Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

P- 2

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €13,02mEF52B3B1 Tub de coure de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 3

(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €16,48mEG23RD15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 4

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €364,00utEG2BU001 escomesa de llumP- 5
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)

 €2,33mEG31D548 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri,
grapat a façana i/o a fals sostre exterior

P- 6

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €148,63utF210U103 desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes d'embornal i senyalització vertical a
magatzem municipal segons detall planol

P- 7

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €148,63utF210U104 desmuntatge i transport a magatzem FISERSA de parquimetres i tapes de pou segons detall
planol

P- 8

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €325,60utF210U105 desmuntatge i transport a magatzem FISERSA ECOSERVEIS de pòrtics, elements d'enllumenat i
equipaments electrònics segons detall plànol

P- 9

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €306,05utF210U106 desmuntatge de cablejat i enderroc d'obra civil d'enllumenat obsolet, inclós enderroc de
fonamentació de portics 

P- 10

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €162,80utF210U1U2 desmuntatge, protecció i aplilament de pantalla turisme, totem històric, totem turisme, font, Avió i
edicle ONCE.

P- 11

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €3,94mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó i/o encintat de formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 12

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,49m2F2194AB1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 13

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,86m2F2194JB1 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 14

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,34m2F2194U22 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 15

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,25m2F2194XC2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de 1 cmP- 16
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,89m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 17

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €319,15utF219U002 connexió d'embornal directe a la riera, inclos demolició de la volta de la riera i arranjament de les
parets i retirada i transport de runa

P- 18

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €159,31utF219U007 Ampliació i consolidació d'obertures existents a paret de riera per connexió de nous col.lectors
retirada i transport de runa

P- 19

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €31,35utF219U201 realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveisP- 20
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,80mF21D4102 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclós taxes abocador i retirada fibrociment 

P- 21

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €4,80mF21D41U1 Demolició de canonada d'aigua de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclós taxes abocador i retirada
fibrociment 

P- 22

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €3,78uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 23

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,89m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 24

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.499,98pajF221U001 desmuntatge xarxa aèrea telefonia existentP- 25
(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €50,54utF221U002 arrancada i desbrossada d'arbustosP- 26
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,58m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 27

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,84m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

P- 28

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,01m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 29
(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €30,94M3F2285H00 Rebliment i piconatge de rasa amb sorraP- 30
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,86m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 31

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,10m3F2422065 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 32

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €307,24utF2R0U001 Realització d'escomessa per a serveis municipals inclós comptadorP- 33
(TRES-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.089,45pajF2R0U003 Connexió canonades existents segons pressupost FISERSAP- 34
(TRES MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.272,32pajF2R0U022 muntatge de canonades provisionals per subministre d'aigua i desmuntatge de la mateixa segons
pressupost FISERSA

P- 35

(MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,76m3F2RA62F0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 36

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,46m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref.
70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

P- 37

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,89m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 38
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,72m3F932101J paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 39
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €61,06m3F9365B51 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 40

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €26,56mF961A5HA Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x10 cm, col·locada sobre base de formigó  de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntada

P- 41

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

 €35,23mF961A8GD Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

P- 42

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €14,35mF961E59A Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm
d'alçada i rejuntada

P- 43

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €30,85utF961U101 Vorada-escapçada (segons detall fitxa urbanització) recta de pedra granítica de 80x20x25 cm,
col.locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm. 

P- 44

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €119,75utF961U102 subministre i col.locació cap de gual especial de lloses de pedra granítica de gruix 8cm sobre base
de formigó, veure plànol detall

P- 45

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,33uF961VBG2 Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica recta, de 20*25*100 cm, col.locada
amb fonament de formigo

P- 46

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €37,01mF962A8GA Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 47

(TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €22,97mF973212A Encintat de doble filada de totxo massís de 28x13x5cm al sardinell col·locats amb morter sobre
base de formigó

P- 48

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

 €19,85mF973212U Encintat de totxo massís de 28x14x5cm al sardinell  col·locat amb morter sobre base de formigóP- 49
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €11,56mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 50

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,57mF9787AD1 Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

P- 51

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,18mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cmP- 52
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €224,70mlF981U080 Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de llosa de granit de 120x40x8 cm, caps rectes de remat col.locat amb base de
formigó (veure fitxa detall)

P- 53

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

 €102,19uF991UA40 Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat
amb fonament i anellat de formigó

P- 54

(CENT DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €130,18uF99Z5561 subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per escosells segons plànol detallP- 55
(CENT TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €144,98uF99Z5562 subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per escorrentia font segons plànol detallP- 56
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,87m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, tipus espina peix classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland inclòs aixecament de tapes

P- 57

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €22,55m2F9E1D21H Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x4 estriat o de botons(segons normativa
vigent) classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment de ram de paleta inclos aixecament tapes

P- 58

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

 €27,04m2F9E1F21H Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de
paleta inclos aixecament tapes

P- 59

(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €34,84m2F9F16103 Paviment al sardinell amb totxo manual massis de 29*14*5 cm. col.locats amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment 

P- 60

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €34,84m2F9F16104 Paviment de tira romana ceràmica de 28x5x7cm col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment 

P- 61

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €28,09m2F9F1610U Paviment mixte de totxo manual massis de 29*14*5 cm. col.locats al sardinell amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment 

P- 62

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €21,69m2F9G8CDAS Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid calis de Llers , amb ½ sac de color
taronja Formirapid de referencia 960, i una bossa de 600gr de fibres antifissures. Acabat rentat
amb aigua 

P- 63

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

 €45,86tF9H111C1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 64

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €51,06tF9H11J31 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

P- 65

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €0,46m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 66
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,61m2F9J13440 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2

P- 67

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,45mF9Z1U010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 68
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €39,76uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 69

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €54,62uFBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 70

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €43,18uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 71

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €24,39mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 72
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €118,01mFD5HB1G8 Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa antisobreeiximent classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix

P- 73

(CENT DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €135,27mFD5HB1GU Canal de fundició, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa antisobreeiximent classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix

P- 74

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €158,70uFD5J5214 Caixa per a embornal de 120*120x20 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 75

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €176,11uFD5J524E Caixa per a embornal de 140x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada
i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 76

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €53,38uFD5ZAFC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible de 800*300*100 mm. classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 77

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €59,58uFD5ZBCC4 Caixa per a embornal de 70x30x85 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

P- 78

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,47mFD7JE185 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 rididesa 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 inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou o existent

P- 79

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €16,11mFD7JJ185 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 315 mm, de rididesa 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  inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou o existent

P- 80

(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €23,43mFD7JL185 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 rididesa 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  inclós connexió a col.lector o pou nou o existent

P- 81

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

 €57,13mFD7JQ145 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 630 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa  inclós connexió  a col.lector o pou nou o existent

P- 82

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €37,53uFDB176C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 mP- 83
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €48,65mFDD1A099 Paret per a pou circular de D=100 cm de pvc amb clip elstomèric per les escomesses de entrada i
sortida, d ela casa URALITA o equivalent, 

P- 84

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €146,35uFDDZ5DE4 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO
1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada
en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de
NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 85

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €146,35uFDDZ5DE5 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO
1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada
en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model BRIO SGC de
NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 86

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €155,18uFDDZAED4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, amb marc
aparent quadrat o equivalent segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma
EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies model model TWINO de EJ o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb
morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 87

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €200,00utFDGU001 retirar sensor de trànsit, protegir amb iman, apilar durant l´obra, recol.locar amb resina a calçadaP- 88
(DOS-CENTS EUROS)

 €2,50mlFDG0U001 cable d'alimentació UTP CAT 5EP- 89
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1.957,00utFDG1U001 desmuntatge de càmares, apilar durant l´obra i recol.locar a noves collumnes. Instal.lació i posta
funcionament Pressupost elecnor 17-038-00462 adjunt

P- 90

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)

 €2,86mFDG51311 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
i reblert de rasa amb terres seleccionades

P- 91

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,58mFDG51357 Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 92

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €1,47mFDG51457 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capaP- 93
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,06mFDG5145U Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa

P- 94

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €4,40mFDG514U2 Canalització amb 3 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa

P- 95

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €9,85mFDG514U3 Canalització amb 5 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa

P- 96

(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,60mFDG514U5 Canalització amb 4 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa

P- 97

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,03mFDG52357 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa,

P- 98

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €8,72mFDG5265U Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I inclós mesures de
senyalització segons companyia

P- 99

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,16mFDG54577 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 100

(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €325,00utFDG5U002 Subministre i col.locació d´arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80cm. P- 101
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €347,37uFDK26201 subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus DM de telefònica inclosa tapa de
companyia

P- 102

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

 €42,38uFDK262B7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.

P- 103

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €46,58uFDK262B8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
Sellat amb rasilla ceràmica sota tapa

P- 104

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €75,85uFDK262G7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 105

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €347,37uFDK262Q7 subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus D de telefònica inclosa tapa de
companyia

P- 106

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

 €21,44uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 107

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €39,14uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 108

(TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €7,51mFFB16455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 109

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,05mFFB17455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 110

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €29,67mFFB1C625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat dins canonada existent de fibrociment

P- 111

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

 €57,02mFFB1J625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 112

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €3,59mFG312172 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 113

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,06mFG315334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 114

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €4,26mFG315554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 115

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1,14mFG319232 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

P- 116

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €7,90mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 117
(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €19,58uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 118

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7.902,95uFHGAU010 Subministre i col.locació d´armari de protecció i control d'enllumenat públic tipus MONOLIT amb 4
sortides per enllumenat i 2 per a serveis municiapsl, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic; caixa d´endolls 16A/II amb DIF i PIA i portella indeopendent; , totalment instal.lat,
connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge inclos contador electronic, ICPM, IGA, PIA i Diferencials, comptador
multifunció electronic , d'acord amb descripció inclosa en annexes. 

P- 119

(SET MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €983,16uFHM11H22 Subministre i col.locació columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2 seccions
(d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
Fonamentació 1x1x1m i perns inclosa.

P- 120

(NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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 €851,90uFHN94D21 Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80
500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució asimètrica viària TII+III. Font d'alimentació electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66.
IK08. inclos dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa
& Cole ARNE.

P- 121

(VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €869,49utFHQ6U101 Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus ARGO o equivalent de 30-42 w 2958-3880 lum.
;equip elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós caixa de conexions i suport per anar fixat a a
paret 

P- 122

(VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €600,00utFHQ6U115 legalització quadre enllumenat nou i modificacions de les xarxes existentsP- 123
(SIS-CENTS EUROS)

 €909,49utFHQ6U201 Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80
500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució simètrica Medium Flood 30º. Font d'alimentació electrònica regulable (1-10V). Classe I.
IP66. IK08. inclós dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm) per a projector
Santa & Cole ARNE.

P- 124

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

 €5,16uFJSAU001 Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 4 l/h connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 125

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €5,16mlFJSAU00U Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 2-4 l/h connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 126

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €133,97uFJSAUA02 Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació
des de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1 min., 2 estacions, amb possibilitat de 8
arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa
de plàstic estanca inclos arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar soterrat, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador,
com dels elements governats per aquest

P- 127

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

 €42,76uFJSBA020 Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide 9v AC. de la casa Rain Bird o
equivalent inclós ma d'obra i accessoris

P- 128

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €341,57uFN12A8F4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per eix

P- 129

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €191,88utFN12U101 Renovació d'escomesa de 1´´, 1 1/2´´ i 2´´ fins a 6m. de longitud P- 130
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €277,94uFQ115F56 subministre i col.locació de banc de 180 cm. tipus MODO de Fabregas de fusta tropicalP- 131
(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €162,35utFQ11U101 subministre i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropicalP- 132
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €441,97uFQ21FC65 Subministre i col.locació de paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis .P- 133
(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €250,00pajFQ31U001 neteja i col.locació de font existent i conexió a la xarxa d'aiguaP- 134
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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 €2.740,00utFQ31U002 trasllat, restauració i col.locació de l´escultura Avió segons pressupost adjunt. de taller d'escultura
pere casanovas que inclou la maquinaria necessaria pel muntatge i desmuntatge i trasllat

P- 135

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS)

 €1.018,73uFQ31V31C Subministre i col.locació font per a exteriors model atlantida amb aixeta temporitzada o metal.lica
segons detall de DF  ancorada amb dau de formigó

P- 136

(MIL DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €121,68uFQ42F015 Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA h:900mm de color negre de Sabacaucho P- 137
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €35,19uFQ441551 Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre  fixa o extraibleP- 138
(TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €53,53uFQZAU050 aparcament de bicicletes format per tub acer galvanitzat ancorat al paviment amb dau de formigoP- 139
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,50uFR2G8B00 Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5*0.5*0.5m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les
terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 140

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €6,74uFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 141

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,62m3FR3P2312 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 142

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

 €125,28uFR44D22E Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

P- 143

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

 €12,21uFR4H9D51 Subministrament de Abelia Floribunda en contenidor de 10 lP- 144
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €19,93uFR631111 Plantació de l'arbrat i aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta tractada i amb
subjecció d egoma tips elastos 

P- 145

(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,92uFR662441 Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra d'arrelament tipus
recebo i  primer reg

P- 146

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,26mlFR66U001 subministre i col.locació de barreres antiarrels tipus Reroot acanalades de 60 cm. inclos cinta
adhesiva

P- 147

(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €25,00utFR66U002 subministre i col.locació d'airejador tipus Rootrain urbanP- 148
(VINT-I-CINC EUROS)

 €320,03uFR6P1595 Trasplantament de llorer existent , inclou poda de formació, repicat manual i formació del pa de
terra, col.locació de malla de ferro per sosteniment de la terra, treball de màquina excavadora per
obertura de forat i nova col.locació reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

P- 149

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €159,25utGBA1U001 suport cilíndric d´alumini esmaltat, color oxiron gris. Diàmetre 76mm i 3250mm de llargP- 150

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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 €78,60pajGBA1U002 partida alçada a justificar de fresatge de senyalització horitzontalP- 151
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €48,00utGBA1U022 lama d´alumini de 700x100x5mm, retolada a dues cares amb guia per fixació a suport. Color: fons
RAL 3003 i text i pictogrames Ral 1015

P- 152

(QUARANTA-VUIT EUROS)

 €10,00m2GBA1U106 pintat de superficie inclós premarcatge de difrents colorsP- 153
(DEU EUROS)

 €0,23mGBA1U311 Pintat de banda sobre paviment de 10 cm. d'amplada (continua,discontinua, de qualsevol color) ,
amb pintura acrílica  i microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat 

P- 154

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1,04mGBA1U331 Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrilica amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat de qualsevol color

P- 155

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €6,59mGBA1U351 Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre paviment, amb pintura de dues
componets amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat posterior

P- 156

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €150,00utGBA1U355 trasllat, adaptació i col.locació TOTEM turisme segons planol detall P- 157
(CENT CINQUANTA EUROS)

 €189,99utGBA1U356 col.locació TOTEM històricP- 158
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,89m2GBA31110 Pintat de figures, STOP, CEDIU, ..... marques superficials amb pintura de dues components,
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual inclos premarcatge 

P- 159

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €50,75uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 160

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €36,43uGBB21101 Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  fixada mecànicamentP- 161
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €53,40uGBB21401 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 162

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €72,08mGBBZ3012 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

P- 163

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €1.250,00pajHB00U001 control de qualitat segons memoriaP- 164
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €4.680,00pajHBB11111 seguretat i salut laboral segons estudiP- 165
(QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)
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m3E3C515B3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 1  €83,06

B065760C Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €71,68350

Altres conceptes 11,38 €

kgE3CB3000 Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 2  €1,07

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00444
Altres conceptes 1,07 €

mEF52B3B1 Tub de coure de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

P- 3  €13,02

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,13500
BF52B300 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €7,11960

BFW52BB0 Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,45900

BFY5AB00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,16500

Altres conceptes 5,14 €

mEG23RD15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

P- 4  €16,48

BG23U110 tub 110 mm galvanitzat  €14,52000
BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,17000

Altres conceptes 1,79 €

utEG2BU001 escomesa de llumP- 5  €364,00

Sense descomposició 364,00 €

mEG31D548 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri, grapat a façana i/o a fals
sostre exterior

P- 6  €2,33

BG31D540 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,71360

Altres conceptes 0,62 €

utF210U103 desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes d'embornal i
senyalització vertical a magatzem municipal segons detall planol

P- 7  €148,63

Altres conceptes 148,63 €

utF210U104 desmuntatge i transport a magatzem FISERSA de parquimetres i tapes de
pou segons detall planol

P- 8  €148,63

Altres conceptes 148,63 €

utF210U105 desmuntatge i transport a magatzem FISERSA ECOSERVEIS de pòrtics,
elements d'enllumenat i equipaments electrònics segons detall plànol

P- 9  €325,60

Altres conceptes 325,60 €

utF210U106 desmuntatge de cablejat i enderroc d'obra civil d'enllumenat obsolet, inclós
enderroc de fonamentació de portics 

P- 10  €306,05

Altres conceptes 306,05 €
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utF210U1U2 desmuntatge, protecció i aplilament de pantalla turisme, totem històric, totem
turisme, font,  Avió i edicle ONCE.

P- 11  €162,80

Altres conceptes 162,80 €

mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó i/o
encintat de formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

P- 12  €3,94

Altres conceptes 3,94 €

m2F2194AB1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 13  €6,49

Altres conceptes 6,49 €

m2F2194JB1 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de fins a 15 cm.
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 14  €7,86

Altres conceptes 7,86 €

m2F2194U22 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 15  €2,34

Altres conceptes 2,34 €

m2F2194XC2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de 1 cmP- 16  €0,25

Altres conceptes 0,25 €

m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 17  €2,89

Altres conceptes 2,89 €

utF219U002 connexió d'embornal directe a la riera, inclos demolició de la volta de la riera i
arranjament de les parets i retirada i transport de runa

P- 18  €319,15

Altres conceptes 319,15 €

utF219U007 Ampliació i consolidació d'obertures existents a paret de riera per connexió
de nous col.lectors  retirada i transport de runa

P- 19  €159,31

Altres conceptes 159,31 €

utF219U201 realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveisP- 20  €31,35

Altres conceptes 31,35 €

mF21D4102 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclós
taxes abocador i retirada fibrociment 

P- 21  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

mF21D41U1 Demolició de canonada d'aigua de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
inclós taxes abocador i retirada fibrociment 

P- 22  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 23  €3,78

Altres conceptes 3,78 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 24  €2,89

Altres conceptes 2,89 €
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pajF221U001 desmuntatge xarxa aèrea telefonia existentP- 25  €1.499,98

Sense descomposició 1.499,98 €

utF221U002 arrancada i desbrossada d'arbustosP- 26  €50,54

Altres conceptes 50,54 €

m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 27  €5,58

Altres conceptes 5,58 €

m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM

P- 28  €1,84

Altres conceptes 1,84 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 29  €1,01

Altres conceptes 1,01 €

M3F2285H00 Rebliment i piconatge de rasa amb sorraP- 30  €30,94

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons  €22,78000
Altres conceptes 8,16 €

m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

P- 31  €10,86

B03DU301 subbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de material reciclat  €3,94500
Altres conceptes 6,92 €

m3F2422065 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 32  €3,10

Altres conceptes 3,10 €

utF2R0U001 Realització d'escomessa per a serveis municipals inclós comptadorP- 33  €307,24

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons  €3,21600
B03DU301 subbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de material reciclat  €1,42020

Altres conceptes 302,60 €

pajF2R0U003 Connexió canonades existents segons pressupost FISERSAP- 34  €3.089,45

Sense descomposició 3.089,45 €

pajF2R0U022 muntatge de canonades provisionals per subministre d'aigua i desmuntatge
de la mateixa segons pressupost FISERSA

P- 35  €1.272,32

Sense descomposició 1.272,32 €

m3F2RA62F0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb
una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 36  €5,76

B2RA62F0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb
una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €5,76000

Altres conceptes 0,00 €

m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2 ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense
adherir

P- 37  €1,46

B7B151B0I5UL Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a construcció i
obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la
serie ROOFTEX de TEXSA

 €0,78100
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Altres conceptes 0,68 €

m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 38  €15,89

B0111000 Aigua  €0,04700
B0372000 Tot-u artificial  €12,93750

Altres conceptes 2,91 €

m3F932101J paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 39  €19,72

B0111000 Aigua  €0,04700
B0321000 Sauló sense garbellar  €14,11050

Altres conceptes 5,56 €

m3F9365B51 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 40  €61,06

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €52,16400

Altres conceptes 8,90 €

mF961A5HA Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
forma recta, de 20x10 cm, col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm
d'alçada i rejuntada

P- 41  €26,56

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,54268

B96115H0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 12x30 cm

 €12,21150

Altres conceptes 10,81 €

mF961A8GD Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada

P- 42  €35,23

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,40486

B96118G0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 20x25 cm

 €18,35400

Altres conceptes 11,47 €

mF961E59A Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de
formigó de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntada

P- 43  €14,35

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,54268

Altres conceptes 10,81 €

utF961U101 Vorada-escapçada (segons detall fitxa urbanització) recta de pedra granítica
de 80x20x25 cm, col.locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm. 

P- 44  €30,85

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,10500

B961U001 peça vorada escapçada de L*20*25 cm.  €19,12000
Altres conceptes 8,63 €

utF961U102 subministre i col.locació cap de gual especial de lloses de pedra granítica de
gruix 8cm sobre base  de formigó, veure plànol detall

P- 45  €119,75

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,10500

B961U001 peça vorada escapçada de L*20*25 cm.  €19,12000
Altres conceptes 97,53 €
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uF961VBG2 Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica recta, de
20*25*100 cm, col.locada amb fonament de formigo

P- 46  €38,33

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,10500

B961VBG2 Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de
20x25x110 cm, amb boca per a embornal

 €26,48000

Altres conceptes 8,75 €

mF962A8GA Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 47  €37,01

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,52221

B96218G0 Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 20x25 cm

 €19,91850

Altres conceptes 12,57 €

mF973212A Encintat de doble filada de totxo massís de 28x13x5cm al sardinell col·locats
amb morter sobre base de formigó

P- 48  €22,97

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,51209

B111U001 totxo ceràmic massis  €15,07500
Altres conceptes 7,38 €

mF973212U Encintat de totxo massís de 28x14x5cm al sardinell col·locat amb morter
sobre base de formigó

P- 49  €19,85

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,51209

B111U001 totxo ceràmic massis  €9,00000
Altres conceptes 10,34 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 50  €11,56

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,18018
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,47212

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles  €3,96627
Altres conceptes 6,94 €

mF9787AD1 Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima
del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat
remolinat

P- 51  €6,57

B064C26D Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €5,46084

Altres conceptes 1,11 €

mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a
50 cm

P- 52  €5,18

B0A31000 Clau acer  €0,04248
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,24784
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €0,46200
B0DZA000 Desencofrant  €0,03940

Altres conceptes 3,39 €
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mlF981U080 Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares
vistes flamejades, format per rampes de llosa de granit de 120x40x8 cm,
caps rectes de remat col.locat amb base de formigó (veure fitxa detall)

P- 53  €224,70

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,17500

B981U080 gual granitic de 80 cm.  €199,50000
Altres conceptes 20,03 €

uF991UA40 Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10
mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó

P- 54  €102,19

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,29250

B99ZZ040 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm
de gruix

 €75,58000

Altres conceptes 20,32 €

uF99Z5561 subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per escosells segons
plànol detall

P- 55  €130,18

B99Z5560 Tapa d'escocell de 100x100 cm de dues peces de planxa desplegada d'acer
galvanitzat de 60x25x3x6 mm

 €129,56000

Altres conceptes 0,62 €

uF99Z5562 subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per escorrentia font
segons plànol detall

P- 56  €144,98

B99Z5560 Tapa d'escocell de 100x100 cm de dues peces de planxa desplegada d'acer
galvanitzat de 60x25x3x6 mm

 €129,56000

Altres conceptes 15,42 €

m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, tipus espina
peix classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclòs
aixecament de tapes

P- 57  €15,87

B0111000 Aigua  €0,00094
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,63219
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,24019

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €4,64100
Altres conceptes 10,36 €

m2F9E1D21H Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x4 estriat o de
botons(segons normativa vigent) classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
de ram de paleta inclos aixecament tapes

P- 58  €22,55

B0111000 Aigua  €0,00094
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,63219
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,37237
B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,62475
B9E1D200 Panot de color de 20x20x4 estriat o amb botons classe 1a, preu alt  €5,26320

Altres conceptes 15,66 €

m2F9E1F21H Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x7 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada  amb ciment de ram de paleta inclos aixecament tapes

P- 59  €27,04

B0111000 Aigua  €0,00094
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,63219
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,37237
B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,62475
B9E1U001 Panot de color de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt  €9,45000
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Altres conceptes 15,96 €

m2F9F16103 Paviment al sardinell amb totxo manual massis de 29*14*5 cm. col.locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment 

P- 60  €34,84

B0111000 Aigua  €0,00940
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,24019

B9F1U101 tira romana ceràmica de 29*5*7 cm  €27,00000
Altres conceptes 7,59 €

m2F9F16104 Paviment de tira romana ceràmica de 28x5x7cm col.locats amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment 

P- 61  €34,84

B0111000 Aigua  €0,00940
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,24019

B9F1U101 tira romana ceràmica de 29*5*7 cm  €27,00000
Altres conceptes 7,59 €

m2F9F1610U Paviment mixte de totxo manual massis de 29*14*5 cm. col.locats al sardinell
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment 

P- 62  €28,09

B0111000 Aigua  €0,00940
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,24019

B9F1U101 tira romana ceràmica de 29*5*7 cm  €18,00000
Altres conceptes 9,84 €

m2F9G8CDAS Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid calis de Llers
, amb ½ sac de color taronja Formirapid de referencia 960, i una bossa de
600gr  de fibres antifissures. Acabat rentat amb aigua 

P- 63  €21,69

B08AD00F Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó  €1,67500
B9G8C0AS formigó HM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½ sac de color taronja

Formirapid de referencia 960, i una bossa de 600gr  de fibres antifisures 
 €14,23485

Altres conceptes 5,78 €

tF9H111C1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50
D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 64  €45,86

B9H111C1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €42,84000

Altres conceptes 3,02 €

tF9H11J31 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada

P- 65  €51,06

B9H11J31 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític

 €48,04000

Altres conceptes 3,02 €

m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1 kg/m2

P- 66  €0,46

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

 €0,35000

Altres conceptes 0,11 €

m2F9J13440 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2

P- 67  €0,61

B055JK6M Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b)  €0,50056
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Altres conceptes 0,11 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 68  €2,45

Altres conceptes 2,45 €

uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 69  €39,76

BBM12602 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €28,72000

Altres conceptes 11,04 €

uFBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 70  €54,62

BBM13602 Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €43,58000

Altres conceptes 11,04 €

uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 71  €43,18

BBM1AHA2 Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €31,59000
Altres conceptes 11,59 €

mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra
formigonat

P- 72  €24,39

BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització
vertical

 €20,64000

Altres conceptes 3,75 €

mFD5HB1G8 Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 73  €118,01

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,22535

BD5HB1G8 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del <
1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent, classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

 €97,48200

Altres conceptes 13,30 €

mFD5HB1GU Canal de fundició, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent classe D400, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 74  €135,27

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,22535

BD5HU001 reixa de 30 cm. D400  €114,75000
Altres conceptes 13,29 €

uFD5J5214 Caixa per a embornal de 120*120x20 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 75  €158,70

B0111000 Aigua  €0,00282
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,39464

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €0,87580

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €23,40000
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Altres conceptes 133,03 €

uFD5J524E Caixa per a embornal de 140x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 76  €176,11

B0111000 Aigua  €0,00282
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,39464

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €0,87580

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €28,80000

Altres conceptes 145,04 €

uFD5ZAFC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible de 800*300*100 mm. classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

P- 77  €53,38

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,91440

BD5ZAFC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció

 €39,54000

Altres conceptes 12,93 €

uFD5ZBCC4 Caixa per a embornal de 70x30x85 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

P- 78  €59,58

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €12,04225

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,91440

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €0,96000

B0DZA000 Desencofrant  €1,03622
Altres conceptes 44,63 €

mFD7JE185 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 rididesa 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 inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou
o existent

P- 79  €8,47

BD7JE180 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 rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €3,50880

Altres conceptes 4,96 €

mFD7JJ185 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 315 mm, de rididesa 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 inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou
o existent

P- 80  €16,11

BD7JJ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €8,67000

Altres conceptes 7,44 €
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mFD7JL185 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 rididesa 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  inclós connexió a col.lector o pou nou o existent

P- 81  €23,43

BD7JL180 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 rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €13,50480

Altres conceptes 9,93 €

mFD7JQ145 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 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa  inclós connexió  a col.lector o pou nou o existent

P- 82  €57,13

BD7JQ140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €39,76980

Altres conceptes 17,36 €

uFDB176C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 mP- 83  €37,53

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €25,22460

Altres conceptes 12,31 €

mFDD1A099 Paret per a pou circular de D=100 cm de pvc amb clip elstomèric per les
escomesses de entrada i sortida, d ela casa URALITA o equivalent, 

P- 84  €48,65

BDD1A090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada  €30,05100
Altres conceptes 18,60 €

uFDDZ5DE4 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la
norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 85  €146,35

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €0,41480
BDDZU201 tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083

i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn
da 90º, model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm.
de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

 €133,32000

Altres conceptes 12,62 €

uFDDZ5DE5 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la
norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model BRIO SGC de NORINCO o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 86  €146,35

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €0,41480
BDDZU201 tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083

i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn
da 90º, model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm.
de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

 €133,32000

Altres conceptes 12,62 €
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uFDDZAED4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, amb marc aparent quadrat o equivalent segons ISO 1083 i
EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies model model TWINO de EJ o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 87  €155,18

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,81610

BDDZAED0 Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil mod TWINO o
equivalent 

 €141,75000

Altres conceptes 12,61 €

utFDGU001 retirar sensor de trànsit, protegir amb iman, apilar durant l´obra, recol.locar
amb resina a calçada

P- 88  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

mlFDG0U001 cable d'alimentació UTP CAT 5EP- 89  €2,50

Sense descomposició 2,50 €

utFDG1U001 desmuntatge de càmares, apilar durant l´obra i recol.locar a noves collumnes.
Instal.lació i posta funcionament Pressupost elecnor 17-038-00462 adjunt

P- 90  €1.957,00

Sense descomposició 1.957,00 €

mFDG51311 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

P- 91  €2,86

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €0,83000

Altres conceptes 2,03 €

mFDG51357 Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 92  €8,58

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,89014

BG22U001 tub tritub 3*40 mm  €5,42000
Altres conceptes 0,27 €

mFDG51457 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa

P- 93  €1,47

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €1,20000

Altres conceptes 0,27 €

mFDG5145U Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa

P- 94  €3,06

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €2,52000

Altres conceptes 0,54 €

mFDG514U2 Canalització amb 3 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa

P- 95  €4,40
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BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €3,72000

Altres conceptes 0,68 €

mFDG514U3 Canalització amb 5 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa

P- 96  €9,85

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €6,12000

Altres conceptes 3,73 €

mFDG514U5 Canalització amb 4 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa

P- 97  €5,60

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €4,92000

Altres conceptes 0,68 €

mFDG52357 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa,

P- 98  €2,03

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,70150

Altres conceptes 0,33 €

mFDG5265U Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I inclós mesures de senyalització segons companyia

P- 99  €8,72

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,89014

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €5,50200

Altres conceptes 0,33 €

mFDG54577 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 100  €8,16

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,33521

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €3,44450

Altres conceptes 0,38 €

utFDG5U002 Subministre i col.locació d´arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80cm. P- 101  €325,00

Sense descomposició 325,00 €

uFDK26201 subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus DM de telefònica
inclosa tapa de companyia

P- 102  €347,37

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €5,64656

BDK2U101 arqueta i tapa DM  €325,00000
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Altres conceptes 16,72 €

uFDK262B7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

P- 103  €42,38

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €2,41996

BDK21495 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €11,45000

Altres conceptes 28,51 €

uFDK262B8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Sellat amb rasilla ceràmica sota tapa

P- 104  €46,58

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €2,41996

BDKU001 tapa arqueta amb rasilla  €4,20000
BDK21495 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis
 €11,45000

Altres conceptes 28,51 €

uFDK262G7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 105  €75,85

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €4,30214

BDK214F5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €33,92000

Altres conceptes 37,63 €

uFDK262Q7 subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus D de telefònica
inclosa tapa de companyia

P- 106  €347,37

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €5,64656

BDK2U101 arqueta i tapa DM  €325,00000
Altres conceptes 16,72 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 107  €21,44

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,10492

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €10,56000

Altres conceptes 10,78 €

uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 108  €39,14

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,15737

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €25,13000

Altres conceptes 13,85 €

mFFB16455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 109  €7,51

BFB16400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,46920

BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,34700
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BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 5,67 €

mFFB17455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 110  €5,05

BFB17400 Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131

 €0,47940

BFWB1705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €1,00750

BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 3,54 €

mFFB1C625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat dins canonada
existent de fibrociment

P- 111  €29,67

BFB1C600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €4,53900

BFWB1C62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

 €14,16300

BFYB1C62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

 €0,69000

Altres conceptes 10,28 €

mFFB1J625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 112  €57,02

BFB1J600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €13,60680

BFWB1J62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

 €25,32600

BFYB1J62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

 €2,14000

Altres conceptes 15,95 €

mFG312172 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 113  €3,59

BG312170 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,88700

Altres conceptes 1,70 €

mFG315334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 114  €2,06

BG315330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,55040

Altres conceptes 0,51 €

mFG315554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 115  €4,26

BG315550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,89680
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Altres conceptes 1,36 €

mFG319232 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat superficialment

P- 116  €1,14

BG319230 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €0,63240

Altres conceptes 0,51 €

mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 117  €7,90

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €0,98940
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,11000

Altres conceptes 6,80 €

uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 118  €19,58

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €8,57000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,09000
Altres conceptes 7,92 €

uFHGAU010 Subministre i col.locació d´armari de protecció i control d'enllumenat públic
tipus MONOLIT amb 4 sortides per enllumenat i 2 per a serveis municiapsl,
doble nivell i programació per rellotge astronòmic; caixa d´endolls 16A/II amb
DIF i PIA i portella indeopendent; , totalment instal.lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari
de connexió i muntatge inclos contador electronic, ICPM, IGA, PIA i
Diferencials, comptador multifunció electronic , d'acord amb descripció
inclosa en annexes. 

P- 119  €7.902,95

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 4 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic i comptador multifunció electronic

 €7.280,00000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

 €82,38000

Altres conceptes 540,57 €

uFHM11H22 Subministre i col.locació columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2
seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. Fonamentació 1x1x1m i perns inclosa.

P- 120  €983,16

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €41,95000

BHM11H22

columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2 seccions
(d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat,
acabat pintat. 

 €856,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €30,04000
Altres conceptes 55,17 €

uFHN94D21 Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole ARNE 59W
(36L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària TII+III. Font
d'alimentació electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclos
dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm) per a
projector Santa & Cole ARNE.

P- 121  €851,90

BHN94D20 Projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED,
de distribució asimètrica viària TII+III. Font d'alimentació electrònica
regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclós dispositiu VENTURE RTR i
braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa & Cole ARNE.

 €840,00000
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Altres conceptes 11,90 €

utFHQ6U101 Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus ARGO o equivalent de
30-42 w 2958-3880 lum. ;equip elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós
caixa de conexions i suport per anar fixat a a paret 

P- 122  €869,49

BHN9U101 lluminaria tipus ARGO o equivalent  €836,00000
Altres conceptes 33,49 €

utFHQ6U115 legalització quadre enllumenat nou i modificacions de les xarxes existentsP- 123  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

utFHQ6U201 Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole ARNE 59W
(36L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica Medium Flood 30º.
Font d'alimentació electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclós
dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm) per a
projector Santa & Cole ARNE.

P- 124  €909,49

BHN9U201 Projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED,
de distribució simètrica Medium Flood 30º. Font d'alimentació electrònica
regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08.inclós dispositiu VENTURE RTR i
braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa & Cole ARNE.

 €876,00000

Altres conceptes 33,49 €

uFJSAU001 Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 4 l/h connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 125  €5,16

BFYBU001 tub tech line inclos peçes especials, racor  €1,32000
Altres conceptes 3,84 €

mlFJSAU00U Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 2-4 l/h connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 126  €5,16

BFYBU001 tub tech line inclos peçes especials, racor  €1,32000
Altres conceptes 3,84 €

uFJSAUA02 Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua,
temps de programació des de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1
min., 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb
piles standard de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic
estanca inclos arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar soterrat,
totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit
d'alimentació del programador, com dels elements governats per aquest

P- 127  €133,97

BJSAU002 Programador autònom de doble programa, amb control d'aportacio d'aigua,
amb temps de programacio des de 1 min. fins a 4 h per estacio en passos
d'1 min., amb 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb piles standard de 9v, amb circuit d'arrencada de bomba,
carcassa de plastic estanca, comptador i arqueta per anar soterrat

 €116,25000

Altres conceptes 17,72 €

uFJSBA020 Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide 9v AC. de la
casa Rain Bird o equivalent inclós ma d'obra i accessoris

P- 128  €42,76

BJSBA020 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2
DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per
a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern,
instal.lada

 €34,49000

Altres conceptes 8,27 €

uFN12A8F4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per eix

P- 129  €341,57
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BN12A8F0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €275,31000

Altres conceptes 66,26 €

utFN12U101 Renovació d'escomesa de 1´´, 1 1/2´´ i 2´´ fins a 6m. de longitud P- 130  €191,88

Sense descomposició 191,88 €

uFQ115F56 subministre i col.locació de banc de 180 cm. tipus MODO de Fabregas de
fusta tropical

P- 131  €277,94

BQ115F55 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària,  €230,00000
Altres conceptes 47,94 €

utFQ11U101 subministre i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de
fusta tropical

P- 132  €162,35

B0604220 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

 €1,91650

BR11U101 cadira tipus neoromantico o montseny amb fusta certificada  €150,00000
Altres conceptes 10,43 €

uFQ21FC65 Subministre i col.locació de paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de
Durbanis .

P- 133  €441,97

BQ21FC60 Paperera de xapa metàl.lica circular amb tapa, reductor de boca i anella de
diàmetre 45cm per bossa.

 €420,00000

Altres conceptes 21,97 €

pajFQ31U001 neteja i col.locació de font existent i conexió a la xarxa d'aiguaP- 134  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

utFQ31U002 trasllat, restauració i col.locació de l´escultura Avió segons pressupost adjunt.
de taller d'escultura pere casanovas que inclou la maquinaria necessaria pel
muntatge i desmuntatge i trasllat

P- 135  €2.740,00

Sense descomposició 2.740,00 €

uFQ31V31C Subministre i col.locació font per a exteriors model atlantida amb aixeta
temporitzada o metal.lica segons detall de DF  ancorada amb dau de formigó

P- 136  €1.018,73

BQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet

 €884,00000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €19,35000

Altres conceptes 115,38 €

uFQ42F015 Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA h:900mm de color
negre de Sabacaucho 

P- 137  €121,68

BQ42F015 Pilona de material pàstic flexible, de color negre de forma cilíndrica, , per a
muntar superficialment

 €108,00000

Altres conceptes 13,68 €

uFQ441551 Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre
fixa o extraible

P- 138  €35,19

BQ441551 Pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre fixa o extraible  €24,25000
Altres conceptes 10,94 €

uFQZAU050 aparcament de bicicletes format per tub acer galvanitzat ancorat al paviment
amb dau de formigo

P- 139  €53,53
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B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,06000

BQZAU050 aparcament de bicicletes format per sis moduls de mides 100*75 cada model
amb pletina ancorat al paviment

 €45,00000

Altres conceptes 5,47 €

uFR2G8B00 Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5*0.5*0.5m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre
camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 140  €3,50

Altres conceptes 3,50 €

uFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora
sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de
treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

P- 141  €6,74

Altres conceptes 6,74 €

m3FR3P2312 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 142  €29,62

BR3P2310 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €22,43010

Altres conceptes 7,19 €

uFR44D22E Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de
30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima
68,25 cm segons fórmules NTJ

P- 143  €125,28

BR44D22E Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons
fórmules NTJ

 €125,28000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4H9D51 Subministrament de Abelia Floribunda en contenidor de 10 lP- 144  €12,21

BR4H9D51 Abelia floribunda amb contenidor d e10l.  €10,95000
Altres conceptes 1,26 €

uFR631111 Plantació de l'arbrat i aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta
tractada i amb subjecció d egoma tips elastos 

P- 145  €19,93

Altres conceptes 19,93 €

uFR662441 Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de plantació de
45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra d'arrelament tipus recebo i  primer reg

P- 146  €6,92

B0111000 Aigua  €0,01128
Altres conceptes 6,91 €

mlFR66U001 subministre i col.locació de barreres antiarrels tipus Reroot acanalades de 60
cm. inclos cinta adhesiva

P- 147  €17,26

Sense descomposició 17,26 €

utFR66U002 subministre i col.locació d'airejador tipus Rootrain urbanP- 148  €25,00

Sense descomposició 25,00 €

uFR6P1595 Trasplantament de llorer existent , inclou poda de formació, repicat manual i
formació del pa de terra, col.locació de malla de ferro per sosteniment de la
terra, treball de màquina excavadora per obertura de forat i nova col.locació
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

P- 149  €320,03
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B0111000 Aigua  €0,48880
B0315601 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €105,80150
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0,8 m3
 €6,81038

Altres conceptes 206,93 €

utGBA1U001 suport cilíndric d´alumini esmaltat, color oxiron gris. Diàmetre 76mm i
3250mm de llarg

P- 150  €159,25

Sense descomposició 159,25 €

pajGBA1U002 partida alçada a justificar de fresatge de senyalització horitzontalP- 151  €78,60

Altres conceptes 78,60 €

utGBA1U022 lama d´alumini de 700x100x5mm, retolada a dues cares amb guia per fixació
a suport. Color: fons RAL 3003 i text i pictogrames Ral 1015

P- 152  €48,00

Sense descomposició 48,00 €

m2GBA1U106 pintat de superficie inclós premarcatge de difrents colorsP- 153  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

mGBA1U311 Pintat de banda sobre paviment de 10 cm. d'amplada (continua,discontinua,
de qualsevol color) , amb pintura acrílica i microesferes de vidre , incluent-hi
el premarcat 

P- 154  €0,23

B8ZBU101 pintura de dues components  €0,05760
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,09000

Altres conceptes 0,08 €

mGBA1U331 Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrilica amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat de qualsevol color

P- 155  €1,04

B8ZB2000 Pintura no reflectora per a senyalització  €0,02043
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,18000

Altres conceptes 0,84 €

mGBA1U351 Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre paviment, amb
pintura de dues componets amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat i ratllat posterior

P- 156  €6,59

B8ZBU101 pintura de dues components  €2,88000
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,36000

Altres conceptes 3,35 €

utGBA1U355 trasllat, adaptació i col.locació TOTEM turisme segons planol detall P- 157  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

utGBA1U356 col.locació TOTEM històricP- 158  €189,99

Altres conceptes 189,99 €

m2GBA31110 Pintat de figures, STOP, CEDIU, ..... marques superficials amb pintura de
dues components, microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual inclos premarcatge 

P- 159  €4,89

B8ZBU101 pintura de dues components  €1,15200
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,37485

Altres conceptes 3,36 €

uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 160  €50,75

BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €39,71000
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Altres conceptes 11,04 €

uGBB21101 Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  fixada mecànicamentP- 161  €36,43

BBM1AD72 Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €24,84000
Altres conceptes 11,59 €

uGBB21401 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 162  €53,40

BBM1ADA2 Placa informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €41,81000
Altres conceptes 11,59 €

mGBBZ3012 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

P- 163  €72,08

BBMZ2612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €70,29000

Altres conceptes 1,79 €

pajHB00U001 control de qualitat segons memoriaP- 164  €1.250,00

Sense descomposició 1.250,00 €

pajHBB11111 seguretat i salut laboral segons estudiP- 165  €4.680,00

Sense descomposició 4.680,00 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,54h Oficial 1aA0121000

 €17,44h Oficial 1a paletaA0122000

 €17,56h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €11,58h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €12,48h Oficial 1a manyàA012F000

 €18,03h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €18,17h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,58h Oficial 1a jardinerA012P000

 €25,27h Oficial 2a jardinerA012P200

 €26,43h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €15,59h Ajudant ferrallistaA0134000

 €10,21h Ajudant col.locadorA0137000

 €10,95h Ajudant manyàA013F000

 €15,46h Ajudant electricistaA013H000

 €16,13h Ajudant muntadorA013M000

 €19,16h Ajudant jardinerA013P000

 €12,15h ManobreA0140000

 €15,72h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,93h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €53,28h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €70,20h fresadoraC1311120

 €67,22h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €64,28h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €39,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €26,18H Retroexcavadora petitaC1315010

 €39,20h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €29,37h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €44,42h Motoanivelladora petitaC1331100

 €51,64h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,23h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €5,25h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €5,49h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €29,13h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €32,23h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €35,48h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €34,80h Camió gruaC1503000

 €36,64h Camió grua de 5 tC1503500

 €29,48h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €19,87h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €22,17h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,35h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,12h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,38h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,24h Formigonera de 250 lC1705700

 €61,17h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €42,11h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,21h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €8,34h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €11,60h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

C1B02B00

 €15,76h Máquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica

C1B0UV10

 €14,31h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica

C1B0UV20

 €2,82h Martell trencador manualC2001000

 €4,16h Remolinador mecànicC2003000

 €3,82h Regle vibratoriC2005000

 €27,55h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

CR713300

 €17,00h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94m3 AiguaB0111000

 €14,39t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €14,08t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €13,40t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €14,75t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €11,52t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €30,50t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €49,21t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

B0315601

 €12,27m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €12,61t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €14,73t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €11,25m3 Tot-u artificialB0372000

 €2,63tm subbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de
material reciclat

B03DU301

 €77,48t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €120,12t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,07kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,35kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €500,56t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b)

B055JK6M

 €38,33M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

B0604220

 €49,68m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €51,00m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €51,75m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €43,79m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,68m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €41,95m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €96,44m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064C26B

 €55,16m3 Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064C26D

 €90,38m3 HM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½ sac de
color taronja Formirapid de referencia 960, i una bossa
de 600gr  de fibres antifisures HD

B064U001

 €68,27m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760C

 €41,29m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €12,20t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €24,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €24,86t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €22,86t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €23,46t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710280

 €2,45kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €6,70l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

B08AD00F

 €2,88kg Adhesiu de poliuretàB0905000

 €0,87kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,86kg Clau acerB0A31000

 €1,97u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0A63H00

 €0,45u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,59kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,25m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34133

 €0,32m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €0,84m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €0,96u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €1,97l DesencofrantB0DZA000

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €2,25ut totxo ceràmic massisB111U001

 €7,20t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA62F0

 €0,71m2 Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester
per a construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat,
en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA

B7B151B0I5UL

 €2,27kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióB8ZB2000

 €1,44kg pintura de dues componentsB8ZBU101

 €11,63m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

B96115H0

 €17,48m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96118G0

 €18,00m Pedra calcària, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

B961A870

 €19,12ut peça vorada escapçada de L*20*25 cm.B961U001

 €26,48u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per
a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

B961VBG2

 €18,97m Pedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96218G0

 €26,78m Pedra calcària, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

B962A870

 €4,70m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

B965A2D0
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,36m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A6D0

 €3,76m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A7E0

 €0,71u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm,
per a rigoles

B97422E1

 €1,19u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

B97423E1

 €199,50ml gual granitic de 80 cm.B981U080

 €124,50m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia
de 40 cm de radi

B981U115

 €229,50ml gual de granet curvilini de 120 cm. inclos peçes de
remat

B981U121

 €90,00ut escosell de 160*100 galvanitzatB9977140

 €129,56u Tapa d'escocell de 100x100 cm de dues peces de
planxa desplegada d'acer galvanitzat de 60x25x3x6
mm

B99Z5560

 €75,58u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x80x20 cm i de 10 mm de gruix

B99ZZ040

 €0,34u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B11200

 €1,95u Llambordí granític de 20*10*10 cm B9B1U010

 €0,26u Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i
6 cm de gruix, de color vermell, preu alt

B9DLU010

 €4,55m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €5,16m2 Panot de color de 20x20x4 estriat o amb botons classe
1a, preu alt

B9E1D200

 €9,00m2 Panot de color de 20x20x7 cm, classe 1a, preu altB9E1U001

 €0,45ut tira romana ceràmica de 29*5*7 cmB9F1U101

 €90,38m3 formigó HM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½
sac de color taronja Formirapid de referencia 960, i
una bossa de 600gr  de fibres antifisures 

B9G8C0AS

 €1.130,74t Pols de quars colorB9GZ1200

 €42,84t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H111C1
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 €48,04t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

B9H11J31

 €31,35m2 cautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes, de 20 mm.superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

B9P9U001

 €37,20m2 cautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes de 40 mm , superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

B9P9U002

 €47,70m2 cautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes, de 60 mm., superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

B9P9U003

 €54,87m2 cautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes, de 90 mm., superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

B9P9U004

 €37,85m2 cautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes, superficie llisa i antilliscant,
estructura drenant, apte per a col.locar a la intempèrie,
segons norma UNE-EN 1177

B9P9U030

 €2,39u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 36x20 cm, amb bisell i acabat llis, de
color especial

B9V4C93L

 €30,69m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà
rodó d 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, d'1,3
m d'alçària, separts 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5
mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a
suport de vidre, amb platines d'ancoratge arrodonides
de 100x150x5 mm

BB12IV02

 €39,71u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM11102

 €28,72u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €43,58u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM13602

 €24,84u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM1AD72

 €41,81u Placa informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM1ADA2

 €31,59u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM1AHA2

 €95,21u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM1AHD2
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 €1,50kg Microesferes de vidreBBM1M000

 €20,64m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

BBMZ1C20

 €70,29m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

BBMZ2612

 €37,50ut sifon embornal segons FISERSA BD00U001

 €92,84m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa antisobreeiximent, classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

BD5HB1G8

 €114,75ml reixa de 30 cm. D400BD5HU001

 €71,25u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 565x295x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

BD5Z5CC0

 €27,51u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció

BD5Z65C0

 €32,02u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superfície d'absorció

BD5Z7AC0

 €38,00u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció

BD5Z7ED0

 €39,54u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

BD5ZAFC0

 €86,21u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

BD5ZAKF0

 €46,82u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

BD5ZBCC0

 €175,76ut reixa concava mod. C700V de 650*650BD5ZU001

 €3,44m 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JE180

 €8,50m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ180
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 €13,24m 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL180

 €20,33m 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JN180

 €38,99m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JQ140

 €28,62m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

BDD1A090

 €141,75u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
mod TWINO o equivalent 

BDDZAED0

 €133,32ut tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la
classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO de NORINCO
o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre
amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

BDDZU201

 €4,20ut tapa arqueta amb rasillaBDKU001

 €11,45u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €33,92u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214F5

 €51,60u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214M5

 €165,11u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214Q5

 €325,00ut arqueta i tapa DMBDK2U101

 €10,56u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €25,13u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €203,03u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDKZHLD0

 €12,11m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32D780
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 €6,98m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF52B300

 €0,46m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16400

 €0,47m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53131

BFB17400

 €0,79m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB17600

 €2,31m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1A600

 €3,05m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C400

 €4,45m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C600

 €4,73m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E600

 €13,34m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1J600

 €0,26m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB25400

 €0,65m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB27400

 €56,33u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

BFW32D78

 €3,06u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

BFW52BB0

 €4,49u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1605

 €4,03u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

BFWB1705

 €29,25u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1A62
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 €45,59u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1C05

 €47,21u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1C62

 €46,57u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1E62

 €126,63u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1J62

 €1,78u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2505

 €3,82u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2705

 €2,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BFY32D78

 €0,33u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5AB00

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1605

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1705

 €0,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1A62

 €0,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1C05

 €0,69u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1C62

 €0,77u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1E62
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 €2,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1J62

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2505

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2705

 €1,32ut tub tech line inclos peçes especials, racorBFYBU001

 €660,34ut linealuce mini BG00U001

 €446,13ut linialuce 552 mmBG00U002

 €445,44ut alimentador BG00U301

 €2,93m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RP10

 €0,83m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €1,20m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €1,20m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €2,62m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €2,71ml tub tritub 3*40 mmBG22U001

 €3,45ml tub curbable coarrugat 200 mmBG22U200

 €3,16m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23EA10

 €1,57ml Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23U101
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 €14,52ml tub 110 mm galvanitzatBG23U110

 €28,06m Canal d'alumini per a distribució elèctrica i adaptació
de mecanismes, d'amplària 100 mm, de fondària de 50
a 60 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim

BG2B1310

 €1,85m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312170

 €3,21m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312650

 €3,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament

BG314360

 €1,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315330

 €2,84m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315550

 €0,62m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319230

 €1,68m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG31D540

 €0,97m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €8,57u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €0,17u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €5,67u Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini,
d'amplària fins a 110 mm, acabat anoditzat gris

BGW2C210

 €0,11u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €3,09u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €7.280,00u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
4 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic i comptador multifunció electronic

BHGAU010
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 €82,38u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €856,00u

columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2
seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 

BHM11H22

 €163,26u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11J22

 €2.001,23u Columna de planxa d'acer tipus lavinia de 10 m
d'alçària, , segons norma UNE-EN 40-5

BHM11N22

 €80,90u Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5

BHM12C22

 €25,10u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer
galvanitzat de llargària 1 m

BHM22700

 €840,00u Projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L
3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució asimètrica viària TII+III. Font d'alimentació
electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08.
inclós dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a
columna (d127mm) per a projector Santa & Cole
ARNE.

BHN94D20

 €836,00ut lluminaria tipus ARGO o equivalent BHN9U101

 €876,00ut Projector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L
3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució simètrica Medium Flood 30º. Font
d'alimentació electrònica regulable (1-10V). Classe I.
IP66. IK08.inclós dispositiu VENTURE RTR i braç de
fixació a columna (d127mm) per a projector Santa &
Cole ARNE.

BHN9U201

 €745,06u linialuce o equivalent BHNM1313

 €588,60u Subministre i muntage de projector Maxiwoody o
equivalent amb brida d'anclatge, óptica viaria (ST1.2)
32w 3790 lum-38w 4330 lum-44w 4810 lium warm
white

BHQ61G70

 €243,66u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics
de 250 W, de forma circular, tancat

BHQ62G70

 €187,50ut modificació lluminaria existentBHQ6U001

 €30,04u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €11,81u Part proporcional d'accessoris per a braços muralsBHWM2000
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 €16,22u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada d'halògens metàl·lics

BHWQ6000

 €116,25u Programador autònom de doble programa, amb
control d'aportacio d'aigua, amb temps de programacio
des de 1 min. fins a 4 h per estacio en passos d'1 min.,
amb 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per
dia i programa, amb piles standard de 9v, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plastic estanca,
comptador i arqueta per anar soterrat

BJSAU002

 €34,49u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

BJSBA020

 €338,14u Subministre i muntatge d'hidrant d.100 mm per a
soterrar, inclós arqueta i placa senyalització,

BM21U070

 €21,93u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

BMY2U070

 €100,82u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN12A6D0

 €275,31u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN12A8F0

 €230,00u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, 

BQ115F55

 €468,75u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
300 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior

BQ115VA1

 €84,38U paperera de xapa model bcn de contenur o similarBQ213110

 €420,00u Paperera de xapa metàl.lica circular amb tapa,
reductor de boca i anella de diàmetre 45cm per bossa.

BQ21FC60

 €884,00u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet

BQ31V31C
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 €19,35u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €108,00u Pilona de material pàstic flexible, de color negre de
forma cilíndrica, , per a muntar superficialment

BQ42F015

 €24,25u Pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre fixa o
extraible

BQ441551

 €45,00u aparcament de bicicletes format per sis moduls de
mides 100*75 cada model amb pletina ancorat al
paviment

BQZAU050

 €150,00ut cadira tipus neoromantico o montseny amb fusta
certificada

BR11U101

 €41,91m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150

 €4,97kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,16kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €4,14kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000

 €19,42m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

BR3P2310

 €0,69kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €125,28u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de
30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5
cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

BR44D22E

 €173,57u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR44J22C

 €162,65u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

BR45163B

 €151,83u Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en
contenidor de 120 a 140 l

BR469J3F

 €196,41u Cupressus sempervirens d'alçària de 500 a 550 cm, en
contenidor de 160 a 250 l

BR469J3H

 €90,75u Cupressus sempervirens Garda d'alçària de 300 a 350
cm, en contenidor de 40 a 120 l

BR469L3D

 €5,09u Ligustrum ovalifolium de 80 cm. alçadaBR4E96H1

 €3,70ut Spartium junceumBR4EU001

 €10,95u Abelia floribunda amb contenidor d e10l.BR4H9D51

 €3,25kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

BR4U1H00
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 €9,83kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

BR4U1J00

 €5,95m2 Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa
lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació
directa

BR4U3L10
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,34m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,14800/R 15,720000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,14800 14,14800
Maquinària:

1,00800/R 2,240000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

8,7100013,400000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

19,5455012,610001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

11,6220077,480000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 40,04670 40,04670

0,141481,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,34418

55,34418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,51m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,14800/R 15,720000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,14800 14,14800
Maquinària:

1,00800/R 2,240000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

9,5875014,750000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

22,8315014,730001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

11,6220077,480000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 44,21020 44,21020
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,141481,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,50768

59,50768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,15m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,29200/R 15,720001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,29200 17,29200
Maquinària:

0,82800/R 1,380000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,82800 0,82800
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

8,7100013,400000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

19,5455012,610001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

17,4330077,480000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,85770 45,85770
Altres:

% 0,1729217,292001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17292 0,17292

COST DIRECTE 64,15062

64,15062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,57m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,72000/R 15,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,72000 15,72000
Maquinària:

0,96600/R 1,380000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

25,0386014,390001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

15,4960077,480000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 40,72260 40,72260

0,157201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,56580

57,56580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,18m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,72000/R 15,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,72000 15,72000
Maquinària:

0,96600/R 1,380000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

18,7776011,520001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

19,3700077,480000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 38,33560 38,33560
Altres:

% 0,1572015,720001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15720 0,15720

COST DIRECTE 55,17880

55,17880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,98m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,72000/R 15,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,72000 15,72000
Maquinària:

0,96600/R 1,380000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

17,5104011,520001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

29,4424077,480000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 47,14080 47,14080
Altres:

% 0,1572015,720001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15720 0,15720

COST DIRECTE 63,98400

63,98400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,37m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,50600/R 15,720001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,50600 16,50600
Maquinària:

1,00050/R 1,380000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00050 1,00050
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

22,0167014,390001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

15,4960077,480000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

28,000000,07000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 65,70070 65,70070

0,165061,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,37226

83,37226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,50m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,50600/R 15,720001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,50600 16,50600
Maquinària:
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1,00050/R 1,380000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00050 1,00050
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

15,8976011,520001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

29,4424077,480000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

13,300000,07000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 58,82800 58,82800
Altres:

% 0,1650616,506001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16506 0,16506

COST DIRECTE 76,49956

76,49956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08780/R 17,560000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07795/R 15,590000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,16575 0,16575
Materials:

0,008870,870000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,619500,590001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,62837 0,62837

0,001661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,79578

0,79578COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,17m2 Subministre i col.locació de paviment continu per a
caigudes, format per cautxú reciclat 90 mm de gruix,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte
per a col.locar a la intempèrie, segons norma UNE-EN
1177, 

E9P9U001 Rend.: 1,000

 €39,78m2 Subministre i col.locació de paviment continu per a
caigudes, format per cautxú reciclat 40 mm de gruix,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte
per a col.locar a la intempèrie, segons norma UNE-EN
1177, 

E9P9U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62120/R 11,580000,140A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,61260/R 10,210000,060A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 2,23380 2,23380
Materials:

0,288002,880000,100B0905000 =xAdhesiu de poliuretàkg

37,2000037,200001,000B9P9U002 =xcautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes de 40 mm , superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

m2

Subtotal... 37,48800 37,48800
Altres:

% 0,055852,234002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05585 0,05585

COST DIRECTE 39,77765

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,77765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,93m2 Subministre i col.locació de paviment continu per a
caigudes, format per cautxú reciclat 20 mm de gruix,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte
per a col.locar a la intempèrie, segons norma UNE-EN
1177, 

E9P9U035 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62120/R 11,580000,140A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,61260/R 10,210000,060A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 2,23380 2,23380
Materials:

0,288002,880000,100B0905000 =xAdhesiu de poliuretàkg

31,3500031,350001,000B9P9U001 =xcautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes, de 20 mm.superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

m2

Subtotal... 31,63800 31,63800
Altres:

% 0,055852,234002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,05585 0,05585

COST DIRECTE 33,92765

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,92765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,28m2 Subministre i col.locació de paviment continu per a
caigudes, format per cautxú reciclat 60 mm de gruix,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte
per a col.locar a la intempèrie, segons norma UNE-EN
1177, 

E9P9U036 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62120/R 11,580000,140A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,61260/R 10,210000,060A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 2,23380 2,23380
Materials:

0,288002,880000,100B0905000 =xAdhesiu de poliuretàkg

47,7000047,700001,000B9P9U003 =xcautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes, de 60 mm., superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

m2

Subtotal... 47,98800 47,98800
Altres:

% 0,055852,234002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05585 0,05585

COST DIRECTE 50,27765

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,27765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,45m2 Subministre i col.locació de paviment continu per a
caigudes, format per cautxú reciclat 90 mm de gruix,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte
per a col.locar a la intempèrie, segons norma UNE-EN
1177, 

E9P9U037 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62120/R 11,580000,140A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,61260/R 10,210000,060A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 2,23380 2,23380
Materials:

0,288002,880000,100B0905000 =xAdhesiu de poliuretàkg

54,8700054,870001,000B9P9U004 =xcautxú continu, reciclat per a la formació de paviment
protector de caigudes, de 90 mm., superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177

m2
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Subtotal... 55,15800 55,15800
Altres:

% 0,055852,234002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05585 0,05585

COST DIRECTE 57,44765

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,44765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,21m Barana de 55 cm d'alçària, formada per passamà rodó
de diàmetre 200 mm, muntants de perfil T segons
detall planol separats 2,80 ancorada amb platines de
100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl.lics

EB12P050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,24000/R 12,480000,500A012F000 =xOficial 1a manyàh

2,19000/R 10,950000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 8,43000 8,43000
Materials:

7,880001,970004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

30,6900030,690001,000BB12IV02 =xBarana de 110 cm d'alçària, formada per passamà
rodó d 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, d'1,3
m d'alçària, separts 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5
mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a
suport de vidre, amb platines d'ancoratge arrodonides
de 100x150x5 mm

m

Subtotal... 38,57000 38,57000
Altres:

% 0,210758,430002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21075 0,21075

COST DIRECTE 47,21075

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,21075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,21ml subministre i col.locació de passamà segons detall
planol inclós pintura

EB12U017 Rend.: 1,000

 €36,53m Canal d'alumini per a distribució elèctrica i adaptació
de mecanismes, d'amplària 100 mm, de fondària de 50
a 60 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a
màxim, anoditzat gris, muntada sobre paraments amb
part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat

EG2B1311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18998/R 18,030000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,02036/R 15,460000,066A013H000 =xAjudant electricistah
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Subtotal... 2,21034 2,21034
Materials:

28,6212028,060001,020BG2B1310 =xCanal d'alumini per a distribució elèctrica i adaptació
de mecanismes, d'amplària 100 mm, de fondària de 50
a 60 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim

m

5,670005,670001,000BGW2C210 =xPart proporcional d'accessoris per a canals d'alumini,
d'amplària fins a 110 mm, acabat anoditzat gris

u

Subtotal... 34,29120 34,29120

0,033161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,53470

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,53470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €594,50ut desmuntatge i transport d'elements de l'enllumenat
obsolet a magatzem municipal (columnes, lluminàries,
cablejat, etc)

F210U10U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

181,70000/R 18,1700010,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

121,50000/R 12,1500010,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 303,20000 303,20000
Maquinària:

291,30000/R 29,1300010,000C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 291,30000 291,30000

COST DIRECTE 594,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

594,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,34ut Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a
abocador

F218U101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,16000/R 21,580002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 43,16000 43,16000
Maquinària:

53,28000/R 53,280001,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

58,26000/R 29,130002,000C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

36,64000/R 36,640001,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 148,18000 148,18000

COST DIRECTE 191,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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191,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €242,86ut demolició d'armari, arquetes i font d'obra de fàbrica i
transport de runes

F219U001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,30000/R 12,150002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,30000 24,30000
Maquinària:

25,86000/R 12,930002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

134,44000/R 67,220002,000C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

58,26000/R 29,130002,000C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 218,56000 218,56000

COST DIRECTE 242,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

242,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,25m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal i
retirada d'ull de perdiu realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

F2213122 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,24980/R 64,280000,035C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 2,24980 2,24980

COST DIRECTE 2,24980

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,24980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €712,83ut muntatge de canonades provisionals per subministre
d'aigua i desmuntatge de la mateixa crta. de
Llançà-Passatge Pere Padrosa (exp 02844.03)

F2R0U002 Rend.: 1,000

 €0,00ut Subministre i instal.lació de canonada DN-110 per la
vorera est inclos connexions a xarxa existent, vàlvules,
etc, segons esquema FISERSA EXP 02844.04

F2R0U009 Rend.: 1,000

 €60,00m2 treballs a realitzar en zona de transició entre els
paviments nous i els existents (inclos materials,
maquinaria i ma d'obra) 

F936U001 Rend.: 1,000

 €35,78m Vorada de pedra de figueres escairada, buixardada,
de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada

F961G87D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,66969/R 18,170000,257A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,63390/R 12,150000,546A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,30359 11,30359
Materials:

5,4048641,290000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,9000018,000001,050B961A870 =xPedra calcària, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 24,30486 24,30486

0,169551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,77800

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,77800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,94m Vorada de pedra de figueres escairada, buixardada,
de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada

F962G87D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59636/R 18,170000,308A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,63390/R 12,150000,546A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,23026 12,23026
Materials:

5,4048641,290000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

28,1190026,780001,050B962A870 =xPedra calcària, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 33,52386 33,52386

0,183451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,93757

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,93757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,35m Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de
doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

F965A2D9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99740/R 18,170000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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5,58900/R 12,150000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,58640 9,58640
Materials:

2,6343041,290000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0480122,860000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,935004,700001,050B965A2D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

m

Subtotal... 7,61731 7,61731

0,143801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,34751

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,34751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,62m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A6DD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36080/R 18,170000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,31800/R 12,150000,520A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,67880 10,67880
Materials:

4,1331341,290000,1001B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0731522,860000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,578004,360001,050B965A6D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,78428 8,78428

0,160181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,62326

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,62326COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,26m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A7ED Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17910/R 18,170000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,07500/R 12,150000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,25410 10,25410
Materials:

3,8606241,290000,0935B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0480122,860000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

3,948003,760001,050B965A7E0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,85663 7,85663

0,153811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,26454

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,26454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,86m Rigola de 35 cm d'amplària amb llambordins de basalt
recuperats col·locats amb morter. Inclos neteja de
llambordins

F973412A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,08110/R 18,170000,830A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,98150/R 12,150000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,06260 20,06260
Materials:

0,4996024,980000,020B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

Subtotal... 0,49960 0,49960

0,300941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,86314

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,86314COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,83m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97422EA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81570/R 18,170000,210A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,85050/R 12,150000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,66620 4,66620
Maquinària:

0,07840/R 1,120000,070C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,07840 0,07840
Materials:

0,12012120,120000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,3147524,980000,0126B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

3,585500,710005,050B97422E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 4,02037 4,02037

0,069991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,83496

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,83496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €224,70ml Gual per a vianants de 80cm, recte, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
llosa de granit de 80x40x8 cm, i caps rectes de remat
(cada cap format per dues peces de 40x40x25cm.)
col.locat amb base de formigó (veure fitxa detall)

F981U08U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,63500/R 14,540000,250A0121000 =xOficial 1ah

11,79000/R 15,720000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,42500 15,42500
Materials:

5,1750051,750000,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

199,50000199,500001,000B981U080 =xgual granitic de 80 cm.ml

1,2796863,984000,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 205,95468 205,95468
Altres:

% 3,32070221,380001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,32070 3,32070
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COST DIRECTE 224,70038

0,00%DESPESES INDIRECTES

224,70038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,55m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència
de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó
(veure fitxa detall)

F981U115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81600/R 14,540000,400A0121000 =xOficial 1ah

11,79000/R 15,720000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,60600 17,60600
Materials:

6,4170051,750000,124B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

124,50000124,500001,000B981U115 =xGual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia
de 40 cm de radi

m

0,7678163,984000,012D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 131,68481 131,68481
Altres:

% 0,2640917,606001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26409 0,26409

COST DIRECTE 149,55490

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,55490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €266,30m Gual per a vianants de 120 cm, corb (radi segons
planol) de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 120*40*8 cm, inclòs
part proporcional de caps rectes de remat col.locat
amb base de formigó  (veure fitxa detall)

F981U116 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08500/R 18,170000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,15000/R 12,150001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,23500 21,23500
Materials:
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10,3500051,750000,200B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

229,50000229,500001,000B981U121 =xgual de granet curvilini de 120 cm. inclos peçes de
remat

ml

1,2796863,984000,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 241,12968 241,12968
Altres:

% 3,93547262,364671,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,93547 3,93547

COST DIRECTE 266,30015

0,00%DESPESES INDIRECTES

266,30015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,31u Escossell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
160x80x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

F991UA50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90500/R 14,540000,750A0121000 =xOficial 1ah

9,11250/R 12,150000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,01750 20,01750
Materials:

6,2925041,950000,150B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

90,0000090,000001,000B9977140 =xescosell de 160*100 galvanitzatut

Subtotal... 96,29250 96,29250

COST DIRECTE 116,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,21m2 Paviment de llambordins basàltics recuperats ,
col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada
de ciment inclós neteja dels mateixos amb mitjans
manuals

F9B11102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98700/R 18,170001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,07500/R 12,150000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,06200 26,06200
Maquinària:



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,32913/R 1,350000,2438C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,32913 0,32913
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,1823823,460000,0504B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

Subtotal... 1,43197 1,43197

0,390931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,21403

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,21403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,99m2 Paviment de totxo massis al sardinell col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment

F9B11202 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,61775/R 18,170001,575A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,37875/R 12,150000,525A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,99650 34,99650
Maquinària:

0,53163/R 1,350000,3938C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,53163 0,53163
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,1823823,460000,0504B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

112,500002,2500050,000B111U001 =xtotxo ceràmic massisut

Subtotal... 113,93197 113,93197

0,524951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 149,98505

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,98505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,16m2 Paviment de llambordes granítiques de recuperació,
col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

F9B1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,71575/R 18,170000,975A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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3,76650/R 12,150000,310A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,48225 21,48225
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2324477,480000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

103,350001,9500053,000B9B1U010 =xLlambordí granític de 20*10*10 cm u

2,7589455,178800,050D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 106,35078 106,35078
Altres:

% 0,3222321,482001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32223 0,32223

COST DIRECTE 128,15526

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,15526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,19m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
tipus lloseta, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

F9E1321J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90200/R 18,170000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,71050/R 12,150000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61250 16,61250
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,641004,550001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

1,8133257,565800,0315D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 7,32764 7,32764

0,249191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,18933

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,18933COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €219,14m2 Paviment de formigó desactivat tipus Artevia col.lorejat
en massa de color groc, arid rodo de riu de 12 mm.
amb tractament de liquid desactivant d ela casa
Lafarge o equivalent i acabat amb resina amb base
d'aigua de 12 cm. de gruix

F9G2234C Rend.: 0,521

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,37006/R 18,170000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,59693/R 12,150000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,96699 13,96699
Maquinària:

46,96353/R 61,170000,400C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,19962/R 4,160000,025C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 47,16315 47,16315
Materials:

101,2620096,440001,050B064C26B =xFormigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

56,537001.130,740000,050B9GZ1200 =xPols de quars colort

Subtotal... 157,79900 157,79900

0,209501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 219,13864

0,00%DESPESES INDIRECTES

219,13864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,90m2 Paviment de formigó HM-20-B-18 amb arid calis de
Llers, amb ½ sac de color taronja Formirapid de
referencia 960, i una bossa de 600gr de fibres
antifisures 

F9G2234U Rend.: 0,521

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,37006/R 18,170000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,59693/R 12,150000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,96699 13,96699
Maquinària:

46,96353/R 61,170000,400C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,19962/R 4,160000,025C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 47,16315 47,16315
Materials:

14,4660096,440000,150B064C26B =xFormigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

13,5570090,380000,150B064U001 =xHM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½ sac de
color taronja Formirapid de referencia 960, i una bossa
de 600gr  de fibres antifisures HD

m3

56,537001.130,740000,050B9GZ1200 =xPols de quars colort

Subtotal... 84,56000 84,56000
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0,209501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,89964

0,00%DESPESES INDIRECTES

145,89964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,30m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 100*28*20cm, amb bisell i acabat llis, ,
col·locat amb morter M 7,5 sobre base de formigó de
25-30 cm

F9V3C93L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,54560/R 17,440000,490A0122000 =xOficial 1a paletah

5,95350/R 12,150000,490A0140000 =xManobreh

0,04087/R 15,720000,0026A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,53997 14,53997
Maquinària:

0,00213/R 1,120000,0019C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,00213 0,00213
Materials:

0,002540,940000,0027B0111000 =xAiguam3

7,4520049,680000,150B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,1441924,860000,0058B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

15,941302,390006,670B9V4C93L =xEsglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 36x20 cm, amb bisell i acabat llis, de
color especial

u

Subtotal... 23,54003 23,54003

0,218101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,30023

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,30023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,12m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

F9Z4AA15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31608/R 17,560000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,28062/R 15,590000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,59670 0,59670
Materials:

0,010610,870000,0122B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,500001,250001,200B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2
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Subtotal... 1,51061 1,51061

0,008951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,11626

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,11626COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,38u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5J4F08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,07850/R 18,170001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,75750/R 12,150001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,83600 31,83600
Materials:

11,9940843,790000,2739B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,966720,960001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,06400 14,06400

0,477541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,37754

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,37754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,11u Caixa per a embornal de 70x30x85 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

FD5J6F08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,25500/R 18,170001,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

18,22500/R 12,150001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,48000 45,48000
Materials:

18,8822543,790000,4312B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,966720,960001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 20,95217 20,95217

0,682201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,11437

0,00%DESPESES INDIRECTES
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67,11437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,77u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5J8F08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,43150/R 18,170001,950A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

23,69250/R 12,150001,950A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,12400 59,12400
Materials:

26,6856343,790000,6094B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,966720,960001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 28,75555 28,75555

0,886861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,76641

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,76641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00paj treballs a justificar de connexió xarxa a rieraFD5JU201 Rend.: 1,000

 €102,94u Tragadera de fundició ductil encastada a vorera classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

FD5Z5CC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17000/R 18,170001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,15000/R 12,150001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,32000 30,32000
Materials:

0,9144022,860000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

71,2500071,250001,000BD5Z5CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 565x295x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 72,16440 72,16440

0,454801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,93920

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,93920COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €96,14u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 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

FD5Z65CK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,34650/R 18,170001,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

17,61750/R 12,150001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,96400 43,96400
Materials:

11,9546743,790000,273B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,960000,960001,000B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

37,5000037,500001,000BD00U001 =xsifon embornal segons FISERSA ut

Subtotal... 51,51787 51,51787

0,659461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,14133

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,14133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,61u Reixa concava per a interceptor, de fosa dúctil de
650*650 tipus CV750x500x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 2300 cm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment

FD5Z7ACK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09020/R 18,170000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,72900/R 12,150000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81920 1,81920
Materials:

175,76000175,760001,000BD5ZU001 =xreixa concava mod. C700V de 650*650ut

Subtotal... 175,76000 175,76000

0,027291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,60649

0,00%DESPESES INDIRECTES

177,60649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,85u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x750x75
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció 2300 cm2c col·locada
sobre bastimenttipus CV 250NF de JF o equivalent

FD5Z7EDK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09020/R 18,170000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,72900/R 12,150000,060A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,81920 1,81920
Materials:

38,0000038,000001,000BD5Z7ED0 =xReixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 38,00000 38,00000

0,027291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,84649

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,84649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,67u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada
al formigó

FD5ZAKFJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45360/R 18,170000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,97200/R 12,150000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,42560 2,42560
Materials:

86,2100086,210001,000BD5ZAKF0 =xReixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

u

Subtotal... 86,21000 86,21000

0,036381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,67198

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,67198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,57m 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 rididesa 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
formigonada

FD7JE186 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62920/R 18,780000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,25820/R 16,130000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,88740 4,88740
Materials:

4,0986049,680000,0825B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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3,508803,440001,020BD7JE180 =xTub 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 7,60740 7,60740

0,073311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,56811

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,56811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,56m 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 rididesa 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

FD7JN185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,32420/R 18,780000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,29070/R 16,130000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,61490 13,61490
Materials:

20,7366020,330001,020BD7JN180 =xTub 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 20,73660 20,73660

0,204221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,55572

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,55572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,05m Canalització amb 6 tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39258/R 14,540000,027A0121000 =xOficial 1ah

3,28050/R 12,150000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,67308 3,67308
Materials:

7,320001,200006,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 7,32000 7,32000
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0,055101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,04818

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,04818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,74m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG52457 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17448/R 14,540000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,14580/R 12,150000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32028 0,32028
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,520001,200002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 5,41014 5,41014

0,004801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,73522

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,73522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,46m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 200 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG52657 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17448/R 14,540000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,14580/R 12,150000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32028 0,32028
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,245003,450002,100BG22U200 =xtub curbable coarrugat 200 mmml

Subtotal... 10,13514 10,13514

0,004801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,46022

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,46022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,01m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa,

FDG54477 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50890/R 14,540000,035A0121000 =xOficial 1ah

0,42525/R 12,150000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,93415 0,93415
Materials:

5,063000,830006,100BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 5,06300 5,06300

0,014011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,01116

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,01116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m Canalització amb tres tubs corbables corrugats de
polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa,

FDG5447U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36350/R 14,540000,025A0121000 =xOficial 1ah

0,30375/R 12,150000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,66725 0,66725
Materials:

2,573000,830003,100BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,57300 2,57300

0,010011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,25026

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,25026COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,61m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 200 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG54677 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,20356/R 14,540000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,17010/R 12,150000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,37366 0,37366
Materials:

4,3352143,790000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

6,900003,450002,000BG22U200 =xtub curbable coarrugat 200 mmml

Subtotal... 11,23521 11,23521

0,005601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,61447

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,61447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,43ml Canalització amb tres tubs corbables corrugats 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

FDG5U110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20356/R 14,540000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,17010/R 12,150000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,37366 0,37366
Materials:

4,3352143,790000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,720001,200003,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 8,05521 8,05521

COST DIRECTE 8,42887

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,42887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,85u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x90x80 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

FDK262GU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99350/R 18,170000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

13,36500/R 12,150001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,35850 23,35850
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Maquinària:

13,92000/R 34,800000,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,92000 13,92000
Materials:

4,3021442,680000,1008B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

33,9200033,920001,000BDK214F5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 38,22214 38,22214

0,350381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,85102

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,85102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,90u Pericó de registre de formigó prefabricat de 90x90x80
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262M7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,71900/R 18,170000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

17,01000/R 12,150001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,72900 29,72900
Maquinària:

17,40000/R 34,800000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 17,40000 17,40000
Materials:

6,7221042,680000,1575B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

51,6000051,600001,000BDK214M5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 58,32210 58,32210

0,445941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,89704

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,89704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,04u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, tancament articulat, junta d'elastomer
estanc a les aigües pluviaals, tancament amb 1/4 de
volta amb clau codificada de mides 970*940 col·locat
amb morter

FDKZHLD4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17650/R 18,170000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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5,46750/R 12,150000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,64400 13,64400
Materials:

0,1573724,980000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

203,03000203,030001,000BDKZHLD0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 203,18737 203,18737

0,204661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 217,03603

0,00%DESPESES INDIRECTES

217,03603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.020,93ut connexió a colector existent dins de la riera segons
detall  FISERSA

FDKZU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.454,00000/R 14,54000100,000A0121000 =xOficial 1ah

911,25000/R 12,1500075,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2.365,25000 2.365,25000
Materials:

496,8000049,6800010,000B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

158,8800013,2400012,000BD7JL180 =xTub 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 655,68000 655,68000

COST DIRECTE 3.020,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.020,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,43m 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

FF32D785 Rend.: 1,220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,23607/R 18,780000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,93279/R 16,130000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,16886 17,16886
Materials:



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA
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12,3522012,110001,020BF32D780 =xTub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

5,6330056,330000,100BFW32D78 =xAccessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

u

2,020002,020001,000BFY32D78 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

u

Subtotal... 20,00520 20,00520

0,257531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,43159

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,43159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB17655 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38040/R 18,780000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,90340/R 16,130000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,28380 6,28380
Materials:

0,805800,790001,020BFB17600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,209004,030000,300BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 2,03480 2,03480

0,094261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,41286

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,41286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,70m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1A625 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,88280/R 18,780000,260A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,19380/R 16,130000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,07660 9,07660
Materials:

2,356202,310001,020BFB1A600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

8,7750029,250000,300BFWB1A62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

0,360000,360001,000BFYB1A62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 11,49120 11,49120

0,136151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,70395

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,70395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,27m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB1C455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,44620/R 18,780000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,67770/R 16,130000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,12390 10,12390
Materials:

3,111003,050001,020BFB1C400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

13,6770045,590000,300BFWB1C05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,210000,210001,000BFYB1C05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 16,99800 16,99800

0,151861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,27376

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,27376COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,44m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1E625 Rend.: 0,883

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,80589/R 18,780000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,84553/R 16,130000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,65142 12,65142
Materials:

4,824604,730001,020BFB1E600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,770000,770001,000BFYB1E62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 5,59460 5,59460

0,189771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,43579

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,43579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,97m Tub de polietilè 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 mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB25455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12680/R 18,780000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,96780/R 16,130000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,09460 2,09460
Materials:

0,265200,260001,020BFB25400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,534001,780000,300BFWB2505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,040000,040001,000BFYB2505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 0,83920 0,83920

0,031421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,96522

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,96522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75m Tub de polietilè 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 mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB27455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50240/R 18,780000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,29040/R 16,130000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,79280 2,79280
Materials:

0,663000,650001,020BFB27400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,146003,820000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,110000,110001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,91900 1,91900

0,041891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,75369

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,75369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,07m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada inclós mesures de senyalització segons
companyia

FG22RP1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75726/R 18,030000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30920/R 15,460000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,06646 1,06646
Materials:

2,988602,930001,020BG22RP10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,98860 2,98860

0,016001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,07106

0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,07106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,62m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TD1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45075/R 18,030000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30920/R 15,460000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,75995 0,75995
Materials:

0,846600,830001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 0,84660 0,84660

0,011401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,61795

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,61795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,14m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59499/R 18,030000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30920/R 15,460000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,90419 0,90419
Materials:

1,224001,200001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,22400 1,22400

0,013561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,14175

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,14175COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,07m Conversió amb tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm
de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, muntat
superficialment 

FG23EA15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88347/R 18,030000,049A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77300/R 15,460000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,65647 1,65647
Materials:

3,223203,160001,020BG23EA10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

m

0,170000,170001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 3,39320 3,39320
Altres:

% 0,024851,656671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02485 0,02485

COST DIRECTE 5,07452

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,42m Conversió amb tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm
de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, muntat
superficialment 

FG23EA1U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88347/R 18,030000,049A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77300/R 15,460000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,65647 1,65647
Materials:

1,570001,570001,000BG23U101 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

ml

0,170000,170001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 1,74000 1,74000
Altres:

% 0,024851,656671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02485 0,02485

COST DIRECTE 3,42132

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,42132COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA
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 €4,63m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312654 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72120/R 18,030000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,61840/R 15,460000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,33960 1,33960
Materials:

3,274203,210001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,27420 3,27420

0,020091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,63389

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,63389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,95m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat en tub

FG314364 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72120/R 18,030000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,61840/R 15,460000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,33960 1,33960
Materials:

3,590403,520001,020BG314360 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament

m

Subtotal... 3,59040 3,59040

0,020091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,95009

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,95009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €262,77u Tub d'acer d'alçada 6m. per suport de lluminaria tipus
ARGO a façana, inclos muntatge i fixaxions a defirnir
per la DO de 6 m d'alçària, inclos caixa de conexions
fixada . 

FHM11J22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,55590/R 18,030000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,19380/R 15,460000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,03750/R 12,150000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,78720 20,78720
Maquinària:

18,44400/R 34,800000,530C1503000 =xCamió gruah

15,62440/R 29,480000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 34,06840 34,06840
Materials:

14,3049541,950000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

163,26000163,260001,000BHM11J22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

30,0400030,040001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 207,60495 207,60495

0,311811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 262,77236

0,00%DESPESES INDIRECTES

262,77236COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.113,20u Columna sistema lavinia/troncocónica de 10 m.
d'alçada, tractament i color a definr per la DO, per
acoplar 4 projectors inclos placa base de 400*400mm.,
caixa de conexions i clau , de planxa d'acer amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre fonament 

FHM11N22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55590/R 18,030000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,19380/R 15,460000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,03750/R 12,150000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,78720 20,78720
Maquinària:

18,44400/R 34,800000,530C1503000 =xCamió gruah

15,62440/R 29,480000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 34,06840 34,06840
Materials:

26,7641041,950000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2.001,230002.001,230001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer tipus lavinia de 10 m
d'alçària, , segons norma UNE-EN 40-5

u

30,0400030,040001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 2.058,03410 2.058,03410
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0,311811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.113,20151

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.113,20151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,89u Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

FHM12C22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50750/R 18,030000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,86500/R 15,460000,250A013H000 =xAjudant electricistah

3,03750/R 12,150000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,41000 11,41000
Maquinària:

7,37000/R 29,480000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 7,37000 7,37000
Materials:

5,9988541,950000,143B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

80,9000080,900001,000BHM12C22 =xColumna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5

u

30,0400030,040001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 116,93885 116,93885

0,171151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,33u Braç mural, per ancorar a a paret segons detall fixat
amb platina i cargols

FHM22701 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,70849/R 18,030000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,46718/R 15,460000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,17567 16,17567
Materials:

25,1000025,100001,000BHM22700 =xBraç mural, de forma parabòlica de tub d'acer
galvanitzat de llargària 1 m

u

11,8100011,810001,000BHWM2000 =xPart proporcional d'accessoris per a braços muralsu

Subtotal... 36,91000 36,91000
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0,242641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,32831

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,32831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.250,00ut Remats en façana, pintura inclosa, un cop realitzat el
desmuntatge de les línees aèries.

FHMNU001 Rend.: 1,000

 €750,00ut desmuntatge de linies aeries, lluminaries, braços d ela
xarxa obsoleta i trasllat a magatzem municipal, inclós
remats de pintura en façanes 

FHMNU102 Rend.: 1,000

 €150,00ut Trasllat i instal.lació de repetidor de senyal de xarxa
SMART CITY model U-FLAG existent i adaptació
quadre elèctric 

FHMNU201 Rend.: 1,000

 €779,05u Conjunt MAXIOODY: projector òptica flood 35w
5200lm. Equip electrònic amb DIMBAR RTR. Inclós
suport a columna troncocónica 

FHNM1313 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

745,06000745,060001,000BHNM1313 =xlinialuce o equivalent u

Subtotal... 745,06000 745,06000

0,502351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 779,05235

0,00%DESPESES INDIRECTES

779,05235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.590,17ut desmuntatge de linies aeries existents, soterrament de
linies elèctriques i nou muntatge grapat per façana
segons pressupost ENDESA   NSCRGI 9028987

FHQ0U001 Rend.: 1,000

 €641,05u Subministre i muntatge de projector maxiwoody o
similar amb cos mig led cob 30000ºK equip electrònic
amb DIMBAR RTR i suport per a columna

FHQ61G74 Rend.: 0,313

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,82265/R 18,030000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

23,85681/R 15,460000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 51,67946 51,67946
Materials:

588,60000588,600001,000BHQ61G70 =xSubministre i muntage de projector Maxiwoody o
equivalent amb brida d'anclatge, óptica viaria (ST1.2)
32w 3790 lum-38w 4330 lum-44w 4810 lium warm
white

u

Subtotal... 588,60000 588,60000



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA
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0,775191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 641,05465

0,00%DESPESES INDIRECTES

641,05465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,14paj Adaptació de les lluminaries existents a la normativa
vigent  a defirnir per la DO per 

FHQ62G74 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,70849/R 18,030000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,46718/R 15,460000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,17567 16,17567
Materials:

187,50000187,500001,000BHQ6U001 =xmodificació lluminaria existentut

16,2200016,220001,000BHWQ6000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada d'halògens metàl·lics

u

Subtotal... 203,72000 203,72000

0,242641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,13831

0,00%DESPESES INDIRECTES

220,13831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.036,80ut Subministre i muntatge de projector tipus Maxiwoody o
equivalent con staff,brida d'anclatje - Warm 3 948,00
White - óptica viària (ST1.2) 32W 3790lm (Profile 1-4) -
38W 4330lm (Profile 2) - 44W 4810lm (Profile 3) Gris

FHQ6U001 Rend.: 1,000

 €693,83ut Subministre i instal.lació d'equip Linealuce empotrable
linial, mini Led warm White-48 Vdc DALI-L= 1609 mm
Òptica WAll Grazing 18w 1620 lum.-3000ºK inclós cos
empotrament i conectors

FHQ6U301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

660,34000660,340001,000BG00U001 =xlinealuce mini ut

Subtotal... 660,34000 660,34000

COST DIRECTE 693,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

693,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €479,62ut Subministre i instal.lació d'equip Linealuce empotrable
linial, mini Led warm White-48 Vdc DALI-L= 552 mm
Òptica WAll Grazing 18w 1620 lum.-3000ºK inclós cos
empotrament i conectors

FHQ6U302 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

446,13000446,130001,000BG00U002 =xlinialuce 552 mmut

Subtotal... 446,13000 446,13000

COST DIRECTE 479,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

479,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €478,93ut subministre i instal.lació de conjunt alimentador Vout
48-55v DC 240w guia Din+Dimbar

FHQ6U303 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

445,44000445,440001,000BG00U301 =xalimentador ut

Subtotal... 445,44000 445,44000

COST DIRECTE 478,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

478,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,00ut treballs d'adaptació del rec existent per aspersió als
nous perimetre del parterre

FJS0U001 Rend.: 1,000

 €4,12ut Subministre i col.locació de difusor tipus rain bird 1800FJSAU011 Rend.: 1,000

 €9,80ut Subministre i col.locació d'aspersor tipus rain Bird 3500FJSAU012 Rend.: 1,000

 €464,29u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre, muntat en pericó soterrat

FM21U070 Rend.: 0,340

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,23529/R 18,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

47,44118/R 16,130001,000A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 102,67647 102,67647
Materials:

338,14000338,140001,000BM21U070 =xSubministre i muntatge d'hidrant d.100 mm per a
soterrar, inclós arqueta i placa senyalització,

u

21,9300021,930001,000BMY2U070 =xPart proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

u

Subtotal... 360,07000 360,07000

1,540151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 464,28662

0,00%DESPESES INDIRECTES

464,28662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,38u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

FN12A6D4 Rend.: 0,750

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,80720/R 18,780001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh

30,75453/R 16,130001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 66,56173 66,56173
Materials:

100,82000100,820001,000BN12A6D0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 100,82000 100,82000

0,998431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,38016

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,38016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €489,27u Banc de 300 cm. tipus MODO de Fabregas de fusta
tropical

FQ115VA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90500/R 14,540000,750A0121000 =xOficial 1ah

9,11250/R 12,150000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,01750 20,01750
Materials:
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468,75000468,750001,000BQ115VA1 =xBanc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
300 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior

u

Subtotal... 468,75000 468,75000

0,500442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 489,26794

0,00%DESPESES INDIRECTES

489,26794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.181,00ut trasllat de jocs infantils existents a executar per
empresa especialista en jocs infantils i segons normes
de seguretat vigent

FQ11U108 Rend.: 1,000

 €95,17U Paperera circular model bcn de 70l. xapa a escolir per
la direcció facultativa ancorada amb dos daus de
formigó de 30x30x30 cm

FQ213112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54250/R 18,170000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,03750/R 12,150000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,58000 7,58000
Materials:

84,3800084,380001,000BQ213110 =xpaperera de xapa model bcn de contenur o similarU

3,2134159,507680,054D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 87,59341 87,59341

COST DIRECTE 95,17341

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,17341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,00ut subministre i col.locació de barana metal.lica de tub de
5 cm. de diametre i 200 cm. de llargada (veure fixa
detall)

FQ42U001 Rend.: 1,000

 €30,00ml subministre i col.locació de barana metal.lica de tub de
5 cm. de diametre (veure fixa detall)

FQ42U011 Rend.: 1,000

 €173,57u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

FR44J22C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

173,57000173,570001,000BR44J22C =xPyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

u
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Subtotal... 173,57000 173,57000

COST DIRECTE 173,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

173,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,65u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a
20 cm, en contenidor de 50 l

FR45163B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

162,65000162,650001,000BR45163B =xQuercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

u

Subtotal... 162,65000 162,65000

COST DIRECTE 162,65000

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,83u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària
de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l

FR469J3F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

151,83000151,830001,000BR469J3F =xCupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en
contenidor de 120 a 140 l

u

Subtotal... 151,83000 151,83000

COST DIRECTE 151,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €196,41u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària
de 500 a 550 cm, en contenidor de 160 a 250 l

FR469J3H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

196,41000196,410001,000BR469J3H =xCupressus sempervirens d'alçària de 500 a 550 cm, en
contenidor de 160 a 250 l

u

Subtotal... 196,41000 196,41000

COST DIRECTE 196,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

196,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,75u Subministrament de Cupressus sempervirens Garda
d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

FR469L3D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

90,7500090,750001,000BR469L3D =xCupressus sempervirens Garda d'alçària de 300 a 350
cm, en contenidor de 40 a 120 l

u

Subtotal... 90,75000 90,75000

COST DIRECTE 90,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,70u Subministrament de Spartium junceum en contenidor
de 2l.

FR4E96H1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,700003,700001,000BR4EU001 =xSpartium junceumut

Subtotal... 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,55ut Subministrament de magraner de 170 cms alçada FR4EU101 Rend.: 1,000

 €2,66m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el
corronat posterior , i la primera sega

FR71124H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18690/R 21,580000,055A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,05054/R 25,270000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh

1,01548/R 19,160000,053A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,25292 2,25292
Maquinària:

0,03400/R 17,000000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,03400 0,03400
Materials:

0,3050030,500000,010B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt

0,032503,250000,010BR4U1H00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,33750 0,33750

0,033791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,65821

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,65821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

FR7212J0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06474/R 21,580000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,06474 0,06474
Maquinària:

0,05220/R 34,800000,0015C1503000 =xCamió gruah

0,04133/R 27,550000,0015CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

h

Subtotal... 0,09353 0,09353
Materials:

0,001880,940000,002B0111000 =xAiguam3

0,074554,970000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,277206,160000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,124204,140000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg

0,138000,690000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,344059,830000,035BR4U1J00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,95988 0,95988

0,000971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11912

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,11912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,32m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual,
amb placa de gespa especial resistent a la baixa
lluminositat (festuca rubra)

FR743L11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96378/R 21,580000,091A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,74356/R 19,160000,091A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,70734 3,70734
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

6,545005,950001,100BR4U3L10 =xPlaca de gespa tipus especial resistent a la baixa
lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació
directa

m2

Subtotal... 6,55440 6,55440
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0,055611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,31735

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,31735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,80u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35223/R 18,780000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,87921/R 16,130000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,23144 6,23144
Maquinària:

5,26218/R 29,480000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,26218 5,26218
Materials:

95,2100095,210001,000BBM1AHD2 =xPlaca informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 95,21000 95,21000

0,093471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,79709

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,79709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,92m2 Paviment de llambordí ceràmic, de forma rectangular,
de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color vermell, sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat

K9DLU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38130/R 14,540000,095A0121000 =xOficial 1ah

2,12625/R 12,150000,175A0140000 =xManobreh

0,31440/R 15,720000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,82195 3,82195
Maquinària:

0,10980/R 5,490000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,10980 0,10980
Materials:

0,6336014,080000,045B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

14,300000,2600055,000B9DLU010 =xLlambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i
6 cm de gruix, de color vermell, preu alt

u

Subtotal... 14,93360 14,93360



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,057331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,92268

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,92268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,06m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

E3C515B3 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10400/R 17,440000,350A0122000 =xOficial 1a paletah

5,10300/R 12,150000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,20700 11,20700
Materials:

71,6835068,270001,050B065760C =xFormigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 71,68350 71,68350

0,168111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,05860

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,05860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E3CB3000 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10536/R 17,560000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,15590/R 15,590000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,26126 0,26126
Materials:

0,004440,870000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,795780,795781,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,80022 0,80022

0,003921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,06540

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,06540COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,02m Tub de coure de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

EF52B3B1 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72310/R 18,780000,145A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,33885/R 16,130000,145A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,06195 5,06195
Materials:

0,135000,450000,300B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

7,119606,980001,020BF52B300 =xTub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

m

0,459003,060000,150BFW52BB0 =xAccessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

u

0,165000,330000,500BFY5AB00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 7,87860 7,87860

0,075931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,01648

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,01648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,48m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG23RD15 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99165/R 18,030000,055A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77300/R 15,460000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,76465 1,76465
Materials:

14,5200014,520001,000BG23U110 =xtub 110 mm galvanitzatml

0,170000,170001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 14,69000 14,69000

0,026471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,48112

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,48112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €364,00ut escomesa de llumEG2BU001 Rend.: 1,000P- 5
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 €2,33m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri, grapat a façana i/o a
fals sostre exterior

EG31D548 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32454/R 18,030000,018A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,27828/R 15,460000,018A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,60282 0,60282
Materials:

1,713601,680001,020BG31D540 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,71360 1,71360

0,009041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,32546

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,32546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,63ut desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà,
reixes d'embornal i senyalització vertical a magatzem
municipal segons detall planol

F210U103 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,42500/R 18,170002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

30,37500/R 12,150002,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 75,80000 75,80000
Maquinària:

72,82500/R 29,130002,500C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 72,82500 72,82500

COST DIRECTE 148,62500

0,00%DESPESES INDIRECTES

148,62500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,63ut desmuntatge i transport a magatzem FISERSA de
parquimetres i tapes de pou segons detall planol

F210U104 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,42500/R 18,170002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

30,37500/R 12,150002,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 75,80000 75,80000
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Maquinària:

72,82500/R 29,130002,500C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 72,82500 72,82500

COST DIRECTE 148,62500

0,00%DESPESES INDIRECTES

148,62500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,60ut desmuntatge i transport a magatzem FISERSA
ECOSERVEIS de pòrtics, elements d'enllumenat i
equipaments electrònics segons detall plànol

F210U105 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,85000/R 18,170005,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

60,75000/R 12,150005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 151,60000 151,60000
Maquinària:

174,00000/R 34,800005,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 174,00000 174,00000

COST DIRECTE 325,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

325,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €306,05ut desmuntatge de cablejat i enderroc d'obra civil
d'enllumenat obsolet, inclós enderroc de fonamentació
de portics 

F210U106 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,07500/R 18,030002,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

45,42500/R 18,170002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

38,65000/R 15,460002,500A013H000 =xAjudant electricistah

30,37500/R 12,150002,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 159,52500 159,52500
Maquinària:

72,82500/R 29,130002,500C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

73,70000/R 29,480002,500C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 146,52500 146,52500

COST DIRECTE 306,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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306,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,80ut desmuntatge, protecció i aplilament de pantalla
turisme, totem històric, totem turisme, font, Avió i
edicle ONCE.

F210U1U2 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,42500/R 18,170002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

30,37500/R 12,150002,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 75,80000 75,80000
Maquinària:

87,00000/R 34,800002,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 87,00000 87,00000

COST DIRECTE 162,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó i/o encintat de formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor

F2192C05 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10648/R 15,720000,134A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,10648 2,10648
Maquinària:

0,86631/R 12,930000,067C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,93600/R 39,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,80231 1,80231

0,031601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,94039

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,94039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,49m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

F2194AB1 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,71600/R 15,720000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,71600 4,71600
Maquinària:
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0,84045/R 12,930000,065C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,85800/R 39,000000,022C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,69845 1,69845

0,070741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,48519

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,48519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86m2 Demolició de paviment de panots inclós la base de
formigó de fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

F2194JB1 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,50200/R 15,720000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,50200 5,50200
Maquinària:

1,53867/R 12,930000,119C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,74100/R 39,000000,019C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,27967 2,27967

0,082531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,86420

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,86420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,34m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre
terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

F2194U22 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,34000/R 39,000000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,34000 2,34000

COST DIRECTE 2,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió
per capa de 1 cm

F2194XC2 Rend.: 7,944P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04353/R 15,720000,022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04353 0,04353
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Maquinària:

0,15906/R 70,200000,018C1311120 =xfresadorah

0,04510/R 29,130000,0123C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 0,20416 0,20416
Altres:

% 0,000650,043331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00065 0,00065

COST DIRECTE 0,24834

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m2 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

F2194XG5 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,66400/R 53,280000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,22183/R 67,220000,0033C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2,88583 2,88583

COST DIRECTE 2,88583

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,88583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €319,15ut connexió d'embornal directe a la riera, inclos demolició
de la volta de la riera i arranjament de les parets i
retirada i transport de runa

F219U002 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,70000/R 14,540005,000A0121000 =xOficial 1ah

60,75000/R 12,150005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 133,45000 133,45000
Maquinària:

25,86000/R 12,930002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

159,84000/R 53,280003,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

Subtotal... 185,70000 185,70000

COST DIRECTE 319,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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319,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,31ut Ampliació i consolidació d'obertures existents a paret
de riera per connexió de nous col.lectors retirada i
transport de runa

F219U007 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,70000/R 14,540005,000A0121000 =xOficial 1ah

60,75000/R 12,150005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 133,45000 133,45000
Maquinària:

25,86000/R 12,930002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 25,86000 25,86000

COST DIRECTE 159,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

159,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,35ut realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis

F219U201 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08500/R 18,170000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

15,72000/R 15,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,80500 24,80500
Maquinària:

6,54500/R 26,180000,250C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 6,54500 6,54500

COST DIRECTE 31,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió inclós taxes abocador i
retirada fibrociment 

F21D4102 Rend.: 1,000P- 21

 €4,80m Demolició de canonada d'aigua de fins a 60 cm de
diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclós
taxes abocador i retirada fibrociment 

F21D41U1 Rend.: 1,000P- 22
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 €3,78u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,78300/R 39,000000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,78300 3,78300

COST DIRECTE 3,78300

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,78300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

F221C472 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,89260/R 64,280000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 2,89260 2,89260

COST DIRECTE 2,89260

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.499,98paj desmuntatge xarxa aèrea telefonia existentF221U001 Rend.: 1,000P- 25

 €50,54ut arrancada i desbrossada d'arbustosF221U002 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,54000/R 25,270002,000A012P200 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 50,54000 50,54000

COST DIRECTE 50,54000

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,58m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F222142A Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

5,57700/R 39,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,57700 5,57700

COST DIRECTE 5,57700

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,57700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,84m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

F227A00F Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76545/R 12,150000,063A0140000 =xManobreh

0,69168/R 15,720000,044A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,45713 1,45713
Maquinària:

0,36212/R 8,230000,044C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,36212 0,36212
Altres:

% 0,021861,457331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02186 0,02186

COST DIRECTE 1,84111

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,84111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,01m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,44420/R 44,420000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,56804/R 51,640000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,01224 1,01224

COST DIRECTE 1,01224

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,01224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,94M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorraF2285H00 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,14400/R 15,720000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,14400 3,14400
Maquinària:

3,92000/R 39,200000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,09800/R 5,490000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 5,01800 5,01800
Materials:

22,7800013,400001,700B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

Subtotal... 22,78000 22,78000

COST DIRECTE 30,94200

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,94200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

F228A10F Rend.: 1,336P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58862/R 15,720000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,58862 2,58862
Maquinària:

2,93413/R 39,200000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,35524/R 8,230000,220C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 4,28937 4,28937
Materials:

3,945002,630001,500B03DU301 =xsubbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de
material reciclat

tm

Subtotal... 3,94500 3,94500
Altres:

% 0,038832,588671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03883 0,03883

COST DIRECTE 10,86182

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,86182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

F2422065 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

1,41162/R 67,220000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,68954/R 29,130000,058C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,10116 3,10116

COST DIRECTE 3,10116

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €307,24ut Realització d'escomessa per a serveis municipals
inclós comptador

F2R0U001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

145,40000/R 14,5400010,000A0121000 =xOficial 1ah

157,20000/R 15,7200010,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 302,60000 302,60000
Materials:

3,2160013,400000,240B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

1,420202,630000,540B03DU301 =xsubbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de
material reciclat

tm

Subtotal... 4,63620 4,63620

COST DIRECTE 307,23620

0,00%DESPESES INDIRECTES

307,23620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.089,45paj Connexió canonades existents segons pressupost
FISERSA

F2R0U003 Rend.: 1,000P- 34

 €1.272,32paj muntatge de canonades provisionals per subministre
d'aigua i desmuntatge de la mateixa segons
pressupost FISERSA

F2R0U022 Rend.: 1,000P- 35

 €5,76m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA62F0 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,760007,200000,800B2RA62F0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 5,76000 5,76000
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COST DIRECTE 5,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la
serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

F7B451B0I5UL Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46320/R 11,580000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,20420/R 10,210000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 0,66740 0,66740
Materials:

0,781000,710001,100B7B151B0I5UL =xGeotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester
per a construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat,
en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA

m2

Subtotal... 0,78100 0,78100

0,010011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,45841

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,45841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,89m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

F931201J Rend.: 1,734P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35035/R 12,150000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,35035 0,35035
Maquinària:

0,89660/R 44,420000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,19123/R 51,640000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,46468/R 32,230000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 2,55251 2,55251
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

12,9375011,250001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 12,98450 12,98450

0,005261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,89262

0,00%DESPESES INDIRECTES
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15,89262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,72m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM

F932101J Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60750/R 12,150000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,60750 0,60750
Maquinària:

1,55470/R 44,420000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,58200/R 51,640000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,80575/R 32,230000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,94245 4,94245
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

14,1105012,270001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 14,15750 14,15750

0,009111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,71656

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,71656COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,06m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

F9365B51 Rend.: 1,710P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,70012/R 18,170000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,41053/R 12,150000,480A0140000 =xManobreh

1,47088/R 15,720000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,58153 6,58153
Maquinària:

1,85918/R 19,870000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,35743/R 3,820000,160C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 2,21661 2,21661
Materials:

52,1640049,680001,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 52,16400 52,16400
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0,098721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,06086

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,06086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,56m Encintat de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10
cm, col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm
d'alçada i rejuntada

F961A5HA Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,30629/R 18,170000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,34230/R 12,150000,522A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,64859 10,64859
Materials:

3,5426841,290000,0858B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

12,2115011,630001,050B96115H0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

m

Subtotal... 15,75418 15,75418

0,159731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,56250

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,56250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,23m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25
a 30 cm d'alçària i rejuntada

F961A8GD Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66969/R 18,170000,257A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,63390/R 12,150000,546A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,30359 11,30359
Materials:

5,4048641,290000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,3540017,480001,050B96118G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 23,75886 23,75886
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0,169551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,23200

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,23200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,35m Vorada de pedra recuperada de l'arrancament
col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm
d'alçada i rejuntada

F961E59A Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,30629/R 18,170000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,34230/R 12,150000,522A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,64859 10,64859
Materials:

3,5426841,290000,0858B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

Subtotal... 3,54268 3,54268

0,159731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,35100

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,35100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,85ut Vorada-escapçada (segons detall fitxa urbanització)
recta de pedra granítica de 80x20x25 cm, col.locada
sobre base de formigó de 25 a 30 cm. 

F961U101 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54450/R 14,540000,175A0121000 =xOficial 1ah

5,50200/R 15,720000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,04650 8,04650
Materials:

3,1050051,750000,060B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

19,1200019,120001,000B961U001 =xpeça vorada escapçada de L*20*25 cm.ut

0,5758663,984000,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 22,80086 22,80086

COST DIRECTE 30,84736

0,00%DESPESES INDIRECTES
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30,84736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,75ut subministre i col.locació cap de gual especial de lloses
de pedra granítica de gruix 8cm sobre base de
formigó, veure plànol detall

F961U102 Rend.: 0,083P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,65663/R 14,540000,175A0121000 =xOficial 1ah

66,28916/R 15,720000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 96,94579 96,94579
Materials:

3,1050051,750000,060B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

19,1200019,120001,000B961U001 =xpeça vorada escapçada de L*20*25 cm.ut

0,5758663,984000,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 22,80086 22,80086

COST DIRECTE 119,74665

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,74665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,33u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica recta, de 20*25*100 cm, col.locada amb
fonament de formigo

F961VBG2 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54450/R 14,540000,175A0121000 =xOficial 1ah

5,50200/R 15,720000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,04650 8,04650
Materials:

3,1050051,750000,060B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

26,4800026,480001,000B961VBG2 =xPedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per
a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

u

0,5758663,984000,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 30,16086 30,16086
Altres:

% 0,120708,046671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12070 0,12070
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COST DIRECTE 38,32806

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,32806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,01m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

F962A8GA Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88708/R 18,170000,324A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,50025/R 12,150000,535A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,38733 12,38733
Materials:

4,5222141,950000,1078B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

19,9185018,970001,050B96218G0 =xPedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 24,44071 24,44071

0,185811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,01385

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,01385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,97m Encintat de doble filada de totxo massís de 28x13x5cm
al sardinell col·locats amb morter sobre base de
formigó

F973212A Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45100/R 18,170000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,82250/R 12,150000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,27350 7,27350
Materials:

0,5120924,980000,0205B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

15,075002,250006,700B111U001 =xtotxo ceràmic massisut

Subtotal... 15,58709 15,58709

0,109101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,96969

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,96969COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,85m Encintat de totxo massís de 28x14x5cm al sardinell
col·locat amb morter sobre base de formigó

F973212U Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,99480/R 18,170000,440A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,18700/R 12,150000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,18180 10,18180
Materials:

0,5120924,980000,0205B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

9,000002,250004,000B111U001 =xtotxo ceràmic massisut

Subtotal... 9,51209 9,51209

0,152731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,84662

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,84662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,56m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45100/R 18,170000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,27575/R 12,150000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,72675 6,72675
Maquinària:

0,11760/R 1,120000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,11760 0,11760
Materials:

0,18018120,120000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,4721224,980000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

3,966271,190003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 4,61857 4,61857

0,100901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,56382

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,56382COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,57m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

F9787AD1 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36340/R 18,170000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,72900/R 12,150000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,09240 1,09240
Materials:

5,4608455,160000,099B064C26D =xFormigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 5,46084 5,46084

0,016391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,56963

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,56963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,18m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons
metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm

F97Z1520 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99870/R 18,170000,110A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,33650/R 12,150000,110A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,33520 3,33520
Materials:

0,042480,860000,0494B0A31000 =xClau acerkg

1,247840,320003,8995B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,462000,840000,550B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,039401,970000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 1,79172 1,79172

0,050031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,17695

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,17695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €224,70ml Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de llosa de granit de 120x40x8 cm, caps rectes
de remat col.locat amb base de formigó (veure fitxa
detall)

F981U080 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,63500/R 14,540000,250A0121000 =xOficial 1ah
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11,79000/R 15,720000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,42500 15,42500
Materials:

5,1750051,750000,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

199,50000199,500001,000B981U080 =xgual granitic de 80 cm.ml

1,2796863,984000,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 205,95468 205,95468
Altres:

% 3,32070221,380001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,32070 3,32070

COST DIRECTE 224,70038

0,00%DESPESES INDIRECTES

224,70038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,19u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

F991UA40 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90500/R 14,540000,750A0121000 =xOficial 1ah

9,11250/R 12,150000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,01750 20,01750
Materials:

6,2925041,950000,150B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

75,5800075,580001,000B99ZZ040 =xEscocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x80x20 cm i de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 81,87250 81,87250

0,300261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,19026

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,19026COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,18u subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m
per escosells segons plànol detall

F99Z5561 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60750/R 12,150000,050A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,60750 0,60750
Materials:

129,56000129,560001,000B99Z5560 =xTapa d'escocell de 100x100 cm de dues peces de
planxa desplegada d'acer galvanitzat de 60x25x3x6
mm

u

Subtotal... 129,56000 129,56000

0,009111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,17661

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,17661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,98u subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m
per escorrentia font segons plànol detall

F99Z5562 Rend.: 0,040P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,18750/R 12,150000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,18750 15,18750
Materials:

129,56000129,560001,000B99Z5560 =xTapa d'escocell de 100x100 cm de dues peces de
planxa desplegada d'acer galvanitzat de 60x25x3x6
mm

u

Subtotal... 129,56000 129,56000

0,227811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,97531

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,97531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,87m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de
20x20x4 cm, tipus espina peix classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland inclòs aixecament de tapes

F9E1321G Rend.: 2,181P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,99862/R 18,170000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,61829/R 12,150000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,61691 7,61691
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,641004,550001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
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2,6262383,372260,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,14055 8,14055

0,114251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,87171

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,87171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,55m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x4
estriat o de botons(segons normativa vigent) classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment de ram de paleta inclos aixecament tapes

F9E1D21H Rend.: 1,294P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42504/R 18,170000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,41306/R 12,150000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,83810 12,83810
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,37237120,120000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,624752,450000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

5,263205,160001,020B9E1D200 =xPanot de color de 20x20x4 estriat o amb botons classe
1a, preu alt

m2

2,6262383,372260,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,51968 9,51968

0,192571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,55035

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,55035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,04m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x7
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada amb ciment de ram de paleta inclos
aixecament tapes

F9E1F21H Rend.: 1,265P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,61818/R 18,170000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,51423/R 12,150000,470A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 13,13241 13,13241
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,37237120,120000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,624752,450000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

9,450009,000001,050B9E1U001 =xPanot de color de 20x20x7 cm, classe 1a, preu altm2

2,6262383,372260,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,70648 13,70648

0,196991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,03588

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,03588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,84m2 Paviment al sardinell amb totxo manual massis de
29*14*5 cm. col.locats amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment 

F9F16103 Rend.: 4,484P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,44436/R 18,170000,850A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,85353/R 12,150000,315A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,29789 4,29789
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

27,000000,4500060,000B9F1U101 =xtira romana ceràmica de 29*5*7 cmut

3,2247963,984000,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 30,47438 30,47438
Altres:

% 0,064474,298001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06447 0,06447

COST DIRECTE 34,83674

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,83674COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,84m2 Paviment de tira romana ceràmica de 28x5x7cm
col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment 

F9F16104 Rend.: 4,484P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,44436/R 18,170000,850A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,85353/R 12,150000,315A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,29789 4,29789
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

27,000000,4500060,000B9F1U101 =xtira romana ceràmica de 29*5*7 cmut

3,2247963,984000,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 30,47438 30,47438
Altres:

% 0,064474,298001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06447 0,06447

COST DIRECTE 34,83674

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,83674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,09m2 Paviment mixte de totxo manual massis de 29*14*5
cm. col.locats al sardinell amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment 

F9F1610U Rend.: 4,484P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86262/R 18,170001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,65288/R 12,150000,610A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,51550 6,51550
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

18,000000,4500040,000B9F1U101 =xtira romana ceràmica de 29*5*7 cmut

3,2247963,984000,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 21,47438 21,47438
Altres:

% 0,097736,515331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,09773 0,09773

COST DIRECTE 28,08761

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,08761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,69m2 Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18
amb àrid calis de Llers , amb ½ sac de color taronja
Formirapid de referencia 960, i una bossa de 600gr de
fibres antifissures. Acabat rentat amb aigua 

F9G8CDAS Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72550/R 18,170000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,67300/R 12,150000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,39850 5,39850
Maquinària:

0,20800/R 4,160000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

0,09168/R 3,820000,024C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,29968 0,29968
Materials:

1,675006,700000,250B08AD00F =xProducte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

14,2348590,380000,1575B9G8C0AS =xformigó HM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½
sac de color taronja Formirapid de referencia 960, i
una bossa de 600gr  de fibres antifisures 

m3

Subtotal... 15,90985 15,90985

0,080981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,68901

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,68901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,86t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

F9H111C1 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34523/R 18,170000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,04490/R 12,150000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,39013 1,39013
Maquinària:

0,61968/R 51,640000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,42110/R 42,110000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,56652/R 47,210000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h
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Subtotal... 1,60730 1,60730
Materials:

42,8400042,840001,000B9H111C1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 42,84000 42,84000

0,020851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,85828

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,85828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,06t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

F9H11J31 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34523/R 18,170000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,04490/R 12,150000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,39013 1,39013
Maquinària:

0,61968/R 51,640000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,42110/R 42,110000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,56652/R 47,210000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,60730 1,60730
Materials:

48,0400048,040001,000B9H11J31 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

t

Subtotal... 48,04000 48,04000

0,020851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,05828

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,05828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

F9J12E40 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04716/R 15,720000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04716 0,04716
Maquinària:
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0,06651/R 22,170000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,06651 0,06651
Materials:

0,350000,350001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,35000 0,35000

0,000711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,46438

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,46438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb
polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1
kg/m2

F9J13440 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04716/R 15,720000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04716 0,04716
Maquinària:

0,06651/R 22,170000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,06651 0,06651
Materials:

0,50056500,560000,001B055JK6M =xBetum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b)

t

Subtotal... 0,50056 0,50056

0,000711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,61494

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de
diamant

F9Z1U010 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57200/R 15,720000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,57200 1,57200
Maquinària:

0,83400/R 8,340000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,83400 0,83400

0,039302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,44530

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,44530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,76u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19260/R 18,780000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,74210/R 16,130000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,93470 5,93470
Maquinària:

5,01160/R 29,480000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,01160 5,01160
Materials:

28,7200028,720001,000BBM12602 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 28,72000 28,72000

0,089021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,75532

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,75532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,62u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

FBB11351 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19260/R 18,780000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,74210/R 16,130000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,93470 5,93470
Maquinària:

5,01160/R 29,480000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,01160 5,01160
Materials:

43,5800043,580001,000BBM13602 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 43,58000 43,58000

0,089021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,61532

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,61532COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €43,18u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB21201 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35223/R 18,780000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,87921/R 16,130000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,23144 6,23144
Maquinària:

5,26218/R 29,480000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,26218 5,26218
Materials:

31,5900031,590001,000BBM1AHA2 =xPlaca informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 31,59000 31,59000

0,093471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,17709

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,17709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,39m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x3 mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1220 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87200/R 17,440000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,21500/R 12,150000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,08700 2,08700
Materials:

20,6400020,640001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

m

1,6271255,344180,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 22,26712 22,26712

0,031311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,38543

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,38543COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €118,01m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa antisobreeiximent classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix
i parets de 150 mm de gruix

FD5HB1G8 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54120/R 18,170000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,56100/R 12,150000,540A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,10220 13,10220
Materials:

7,2253543,790000,165B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

97,4820092,840001,050BD5HB1G8 =xCanal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa antisobreeiximent, classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

m

Subtotal... 104,70735 104,70735

0,196531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,00608

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,00608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,27m Canal de fundició, d'amplària interior 300 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa antisobreeiximent classe D400, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix
i parets de 150 mm de gruix

FD5HB1GU Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54120/R 18,170000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,56100/R 12,150000,540A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,10220 13,10220
Materials:

7,2253543,790000,165B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

114,75000114,750001,000BD5HU001 =xreixa de 30 cm. D400ml

Subtotal... 121,97535 121,97535

0,196531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,27408

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,27408COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €158,70u Caixa per a embornal de 120*120x20 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I

FD5J5214 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,68000/R 18,170004,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

48,60000/R 12,150004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 121,28000 121,28000
Materials:

0,002820,940000,003B0111000 =xAiguam3

1,3946477,480000,018B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,8758043,790000,020B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

23,400000,18000130,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

9,9321855,178800,180D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 35,60544 35,60544

1,819201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,70464

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,70464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,11u Caixa per a embornal de 140x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I

FD5J524E Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,76630/R 18,170004,390A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

53,33850/R 12,150004,390A0140000 =xManobreh

Subtotal... 133,10480 133,10480
Materials:

0,002820,940000,003B0111000 =xAiguam3

1,3946477,480000,018B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,8758043,790000,020B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

28,800000,18000160,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

9,9321855,178800,180D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3
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Subtotal... 41,00544 41,00544

1,996571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,10681

0,00%DESPESES INDIRECTES

176,10681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,38u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible de
800*300*100 mm. classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb morter

FD5ZAFC4 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,63140/R 18,170000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,10300/R 12,150000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,73440 12,73440
Materials:

0,9144022,860000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

39,5400039,540001,000BD5ZAFC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 40,45440 40,45440

0,191021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,37982

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,37982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,58u Caixa per a embornal de 70x30x85 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

FD5ZBCC4 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,34650/R 18,170001,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

17,61750/R 12,150001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,96400 43,96400
Materials:

12,0422543,790000,275B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,9144022,860000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

0,960000,960001,000B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u
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1,036221,970000,526B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,95287 14,95287

0,659461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,57633

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,57633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,47m 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 rididesa 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 inclós
connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector
o pou nou o existent

FD7JE185 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62920/R 18,780000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,25820/R 16,130000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,88740 4,88740
Materials:

3,508803,440001,020BD7JE180 =xTub 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 3,50880 3,50880

0,073311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,46951

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,46951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,11m 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
315 mm, de rididesa 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 inclós
connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector
o pou nou o existent

FD7JJ185 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94380/R 18,780000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,38730/R 16,130000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,33110 7,33110
Materials:
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8,670008,500001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 8,67000 8,67000

0,109971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,11107

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,11107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,43m 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 rididesa 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 inclós
connexió a col.lector o pou nou o existent

FD7JL185 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25840/R 18,780000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,51640/R 16,130000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,77480 9,77480
Materials:

13,5048013,240001,020BD7JL180 =xTub 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 13,50480 13,50480

0,146621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,42622

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,42622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,13m 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
630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclós
connexió  a col.lector o pou nou o existent

FD7JQ145 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20220/R 18,780000,490A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,90370/R 16,130000,490A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,10590 17,10590
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Materials:

39,7698038,990001,020BD7JQ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 39,76980 39,76980

0,256591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,13229

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,13229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,53u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m

FDB176C0 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26800/R 18,170000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,86000/R 12,150000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,12800 12,12800
Materials:

25,2246051,000000,4946B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 25,22460 25,22460
Altres:

% 0,1819212,128001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18192 0,18192

COST DIRECTE 37,53452

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,53452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,65m Paret per a pou circular de D=100 cm de pvc amb clip
elstomèric per les escomesses de entrada i sortida, d
ela casa URALITA o equivalent, 

FDD1A099 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17650/R 18,170000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,46750/R 12,150000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,64400 13,64400
Maquinària:

4,18880/R 26,180000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 4,18880 4,18880
Materials:
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30,0510028,620001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

m

0,5661076,499560,0074D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 30,61710 30,61710
Altres:

% 0,2046613,644001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20466 0,20466

COST DIRECTE 48,65456

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,65456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,35u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre,
de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i
EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN
124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per
a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de
100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer
inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc
quadrat o octogonal

FDDZ5DE4 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,44970/R 18,170000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,98150/R 12,150000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,43120 12,43120
Materials:

0,4148012,200000,034B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt

133,32000133,320001,000BDDZU201 =xtapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la
classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO de NORINCO
o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre
amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

ut

Subtotal... 133,73480 133,73480
Altres:

% 0,1864712,431331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18647 0,18647

COST DIRECTE 146,35247

0,00%DESPESES INDIRECTES

146,35247COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €146,35u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre,
de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i
EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN
124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per
a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model BRIO SGC de NORINCO o equivalent de
100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer
inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc
quadrat o octogonal

FDDZ5DE5 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,44970/R 18,170000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,98150/R 12,150000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,43120 12,43120
Materials:

0,4148012,200000,034B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt

133,32000133,320001,000BDDZU201 =xtapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la
classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO de NORINCO
o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre
amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

ut

Subtotal... 133,73480 133,73480
Altres:

% 0,1864712,431331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18647 0,18647

COST DIRECTE 146,35247

0,00%DESPESES INDIRECTES

146,35247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,18u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre,
de fundició de grafit esferoidal, amb marc aparent
quadrat o equivalent segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994,
articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies
model model TWINO de EJ o equivalent de 100mm.
alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal

FDDZAED4 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,44970/R 18,170000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,98150/R 12,150000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,43120 12,43120
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Materials:

0,8161022,860000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

141,75000141,750001,000BDDZAED0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
mod TWINO o equivalent 

u

Subtotal... 142,56610 142,56610

0,186471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,18377

0,00%DESPESES INDIRECTES

155,18377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,00ut retirar sensor de trànsit, protegir amb iman, apilar
durant l´obra, recol.locar amb resina a calçada

FDGU001 Rend.: 1,000P- 88

 €2,50ml cable d'alimentació UTP CAT 5EFDG0U001 Rend.: 1,000P- 89

 €1.957,00ut desmuntatge de càmares, apilar durant l´obra i
recol.locar a noves collumnes. Instal.lació i posta
funcionament Pressupost elecnor 17-038-00462 adjunt

FDG1U001 Rend.: 1,000P- 90

 €2,86m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

FDG51311 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14540/R 14,540000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,12150/R 12,150000,010A0140000 =xManobreh

1,30476/R 15,720000,083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,57166 1,57166
Maquinària:

0,43575/R 5,250000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,43575 0,43575
Materials:

0,830000,830001,000BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 0,83000 0,83000

0,023571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,86098

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,86098COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,58m Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG51357 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14540/R 14,540000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,12150/R 12,150000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,26690 0,26690
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,420002,710002,000BG22U001 =xtub tritub 3*40 mmml

Subtotal... 8,31014 8,31014

0,004001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,58104

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,58104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,47m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG51457 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14540/R 14,540000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,12150/R 12,150000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,26690 0,26690
Materials:

1,200001,200001,000BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,20000 1,20000

0,004001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,47090

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,47090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,06m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG5145U Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29080/R 14,540000,020A0121000 =xOficial 1ah

0,24300/R 12,150000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,53380 0,53380
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Materials:

2,520001,200002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,52000 2,52000

0,008011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,06181

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,06181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,40m Canalització amb 3 tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U2 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36350/R 14,540000,025A0121000 =xOficial 1ah

0,30375/R 12,150000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,66725 0,66725
Materials:

3,720001,200003,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,72000 3,72000

0,010011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,39726

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,85m Canalització amb 5 tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U3 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39258/R 14,540000,027A0121000 =xOficial 1ah

3,28050/R 12,150000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,67308 3,67308
Materials:

6,120001,200005,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 6,12000 6,12000
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0,055101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,84818

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,84818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,60m Canalització amb 4 tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U5 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36350/R 14,540000,025A0121000 =xOficial 1ah

0,30375/R 12,150000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,66725 0,66725
Materials:

4,920001,200004,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 4,92000 4,92000

0,010011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,59726

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,59726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa,

FDG52357 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17448/R 14,540000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,14580/R 12,150000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32028 0,32028
Materials:

1,701500,830002,050BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,70150 1,70150

0,004801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,02658

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,02658COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,72m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I inclós mesures de senyalització segons
companyia

FDG5265U Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17448/R 14,540000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,14580/R 12,150000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32028 0,32028
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,502002,620002,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 8,39214 8,39214

0,004801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,71722

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,71722COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,16m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG54577 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20356/R 14,540000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,17010/R 12,150000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,37366 0,37366
Materials:

4,3352143,790000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,444500,830004,150BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 7,77971 7,77971

0,005601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,15897

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,15897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,00ut Subministre i col.locació d´arqueta amb tapa de
comunicacions de 80x80cm. 

FDG5U002 Rend.: 1,000P- 101

 €347,37u subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat
tipus DM de telefònica inclosa tapa de companyia

FDK26201 Rend.: 3,618P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,02211/R 18,170001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,71642/R 12,150002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,73853 11,73853
Maquinària:

4,80929/R 34,800000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 4,80929 4,80929
Materials:

5,6465642,680000,1323B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

325,00000325,000001,000BDK2U101 =xarqueta i tapa DMut

Subtotal... 330,64656 330,64656

0,176081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 347,37046

0,00%DESPESES INDIRECTES

347,37046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,38u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

FDK262B7 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08500/R 18,170000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,15000/R 12,150001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,23500 21,23500
Maquinària:

6,96000/R 34,800000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,96000 6,96000
Materials:

2,4199642,680000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

11,4500011,450001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 13,86996 13,86996
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,318531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,38349

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,38349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,58u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Sellat amb rasilla ceràmica sota tapa

FDK262B8 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08500/R 18,170000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,15000/R 12,150001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,23500 21,23500
Maquinària:

6,96000/R 34,800000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,96000 6,96000
Materials:

2,4199642,680000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,200004,200001,000BDKU001 =xtapa arqueta amb rasillaut

11,4500011,450001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 18,06996 18,06996

0,318531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,58349

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,58349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,85u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 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

FDK262G7 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99350/R 18,170000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

13,36500/R 12,150001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,35850 23,35850
Maquinària:

13,92000/R 34,800000,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,92000 13,92000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,3021442,680000,1008B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

33,9200033,920001,000BDK214F5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 38,22214 38,22214

0,350381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,85102

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,85102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €347,37u subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat
tipus D de telefònica inclosa tapa de companyia

FDK262Q7 Rend.: 3,618P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,02211/R 18,170001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,71642/R 12,150002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,73853 11,73853
Maquinària:

4,80929/R 34,800000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 4,80929 4,80929
Materials:

5,6465642,680000,1323B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

325,00000325,000001,000BDK2U101 =xarqueta i tapa DMut

Subtotal... 330,64656 330,64656

0,176081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 347,37046

0,00%DESPESES INDIRECTES

347,37046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,44u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35950/R 18,170000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,25250/R 12,150000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,61200 10,61200
Materials:

0,1049224,980000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

10,5600010,560001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,66492 10,66492

0,159181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,43610

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,43610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,14u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17650/R 18,170000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,46750/R 12,150000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,64400 13,64400
Materials:

0,1573724,980000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

25,1300025,130001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 25,28737 25,28737

0,204661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,13603

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,13603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,51m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB16455 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00480/R 18,780000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,58080/R 16,130000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,58560 5,58560
Materials:

0,469200,460001,020BFB16400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,347004,490000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,83620 1,83620
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,083781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,50558

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,05m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB17455 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,61300/R 16,130000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,49100 3,49100
Materials:

0,479400,470001,020BFB17400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53131

m

1,007504,030000,250BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,50690 1,50690
Altres:

% 0,052373,491331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05237 0,05237

COST DIRECTE 5,05027

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,05027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,67m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
dins canonada existent de fibrociment

FFB1C625 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,44620/R 18,780000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,67770/R 16,130000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,12390 10,12390
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,539004,450001,020BFB1C600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

14,1630047,210000,300BFWB1C62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

0,690000,690001,000BFYB1C62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 19,39200 19,39200

0,151861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,66776

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,66776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,02m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1J625 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,45100/R 18,780000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,25850/R 16,130000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,70950 15,70950
Materials:

13,6068013,340001,020BFB1J600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

25,32600126,630000,200BFWB1J62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

u

2,140002,140001,000BFYB1J62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 41,07280 41,07280

0,235641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,01794

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,01794COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,59m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

FG312172 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90150/R 18,030000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77300/R 15,460000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67450 1,67450
Materials:

1,887001,850001,020BG312170 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,88700 1,88700

0,025121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,58662

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,58662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,06m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG315334 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27045/R 18,030000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,23190/R 15,460000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,50235 0,50235
Materials:

1,550401,520001,020BG315330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,55040 1,55040

0,007541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,06029

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,06029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG315554 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

0,72120/R 18,030000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,61840/R 15,460000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,33960 1,33960
Materials:

2,896802,840001,020BG315550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,89680 2,89680

0,020091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,25649

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,25649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
superficialment

FG319232 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27045/R 18,030000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,23190/R 15,460000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,50235 0,50235
Materials:

0,632400,620001,020BG319230 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 0,63240 0,63240

0,007541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14229

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,90m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60600/R 18,030000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,09200/R 15,460000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,69800 6,69800
Materials:

0,989400,970001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,110000,110001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u
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Subtotal... 1,09940 1,09940

0,100471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,89787

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,89787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,58u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20099/R 18,030000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,60218/R 15,460000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,80317 7,80317
Materials:

8,570008,570001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

3,090003,090001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 11,66000 11,66000

0,117051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,58022

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,58022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.902,95u Subministre i col.locació d´armari de protecció i control
d'enllumenat públic tipus MONOLIT amb 4 sortides per
enllumenat i 2 per a serveis municiapsl, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic; caixa d´endolls
16A/II amb DIF i PIA i portella indeopendent; ,
totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge inclos contador
electronic, ICPM, IGA, PIA i Diferencials, comptador
multifunció electronic , d'acord amb descripció inclosa
en annexes. 

FHGAU010 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

270,45000/R 18,0300015,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

231,90000/R 15,4600015,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 502,35000 502,35000
Materials:

7.280,000007.280,000001,000BHGAU010 =xArmari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
4 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic i comptador multifunció electronic

u
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82,3800082,380001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

u

25,6602564,150620,400D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 7.388,04025 7.388,04025
Altres:

% 12,55875502,350002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 12,55875 12,55875

COST DIRECTE 7.902,94900

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.902,94900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €983,16u Subministre i col.locació columna Santa & Cole ARNE
de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de
9,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat,
acabat pintat. Fonamentació 1x1x1m i perns inclosa.

FHM11H22 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55590/R 18,030000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,19380/R 15,460000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,03750/R 12,150000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,78720 20,78720
Maquinària:

18,44400/R 34,800000,530C1503000 =xCamió gruah

15,62440/R 29,480000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 34,06840 34,06840
Materials:

41,9500041,950001,000B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

856,00000856,000001,000BHM11H22 =x

columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2
seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 

u

30,0400030,040001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 927,99000 927,99000

0,311811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 983,15741

0,00%DESPESES INDIRECTES

983,15741COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €851,90u Subministre i col.locació de projector orientable Santa
& Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària
TII+III. Font d'alimentació electrònica regulable
(1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclos dispositiu
VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm)
per a projector Santa & Cole ARNE.

FHN94D21 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31050/R 18,030000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41100/R 15,460000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,72150 11,72150
Materials:

840,00000840,000001,000BHN94D20 =xProjector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L
3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució asimètrica viària TII+III. Font d'alimentació
electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08.
inclós dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a
columna (d127mm) per a projector Santa & Cole
ARNE.

u

Subtotal... 840,00000 840,00000

0,175821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 851,89732

0,00%DESPESES INDIRECTES

851,89732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €869,49ut Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus
ARGO o equivalent de 30-42 w 2958-3880 lum. ;equip
elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós caixa de
conexions i suport per anar fixat a a paret 

FHQ6U101 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

836,00000836,000001,000BHN9U101 =xlluminaria tipus ARGO o equivalent ut

Subtotal... 836,00000 836,00000

COST DIRECTE 869,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

869,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €600,00ut legalització quadre enllumenat nou i modificacions de
les xarxes existents

FHQ6U115 Rend.: 1,000P- 123

 €909,49ut Subministre i col.locació de projector orientable Santa
& Cole ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica
Medium Flood 30º. Font d'alimentació electrònica
regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclós
dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna
(d127mm) per a projector Santa & Cole ARNE.

FHQ6U201 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

876,00000876,000001,000BHN9U201 =xProjector orientable Santa & Cole ARNE 59W (36L
3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució simètrica Medium Flood 30º. Font
d'alimentació electrònica regulable (1-10V). Classe I.
IP66. IK08.inclós dispositiu VENTURE RTR i braç de
fixació a columna (d127mm) per a projector Santa &
Cole ARNE.

ut

Subtotal... 876,00000 876,00000

COST DIRECTE 909,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

909,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16u Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 4 l/h
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

FJSAU001 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06580/R 18,780000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,77430/R 16,130000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,84010 3,84010
Materials:

1,320001,320001,000BFYBU001 =xtub tech line inclos peçes especials, racorut

Subtotal... 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 5,16010

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,16010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,16ml Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 2-4 l/h
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

FJSAU00U Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06580/R 18,780000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,77430/R 16,130000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,84010 3,84010
Materials:

1,320001,320001,000BFYBU001 =xtub tech line inclos peçes especials, racorut

Subtotal... 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 5,16010

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,16010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,97u Programador autònom de doble programa, amb
control d'aportació d'aigua, temps de programació des
de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1 min., 2
estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb piles standard de 9 v, circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca
inclos arqueta, comptador, escomessa i preparat per
anar soterrat, totalment col.locat, incloses totes les
connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació
del programador, com dels elements governats per
aquest

FJSAUA02 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39000/R 18,780000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,06500/R 16,130000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,45500 17,45500
Materials:

116,25000116,250001,000BJSAU002 =xProgramador autònom de doble programa, amb
control d'aportacio d'aigua, amb temps de programacio
des de 1 min. fins a 4 h per estacio en passos d'1 min.,
amb 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per
dia i programa, amb piles standard de 9v, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plastic estanca,
comptador i arqueta per anar soterrat

u

Subtotal... 116,25000 116,25000
Altres:

% 0,2618317,455331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26183 0,26183

COST DIRECTE 133,96683

0,00%DESPESES INDIRECTES
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133,96683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,76u Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb
solenoide 9v AC. de la casa Rain Bird o equivalent
inclós ma d'obra i accessoris

FJSBA020 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,31600/R 21,580000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh

3,83200/R 19,160000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 8,14800 8,14800
Materials:

34,4900034,490001,000BJSBA020 =xElectrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

u

Subtotal... 34,49000 34,49000
Altres:

% 0,122228,148001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12222 0,12222

COST DIRECTE 42,76022

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,76022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €341,57u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per eix

FN12A8F4 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,11860/R 18,780001,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh

30,16310/R 16,130001,870A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 65,28170 65,28170
Materials:

275,31000275,310001,000BN12A8F0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 275,31000 275,31000
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0,979231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 341,57093

0,00%DESPESES INDIRECTES

341,57093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,88ut Renovació d'escomesa de 1´´, 1 1/2´´ i 2´´ fins a 6m.
de longitud 

FN12U101 Rend.: 1,000P- 130

 €277,94u subministre i col.locació de banc de 180 cm. tipus
MODO de Fabregas de fusta tropical

FQ115F56 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,57560/R 14,540001,140A0121000 =xOficial 1ah

13,85100/R 12,150001,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,42660 30,42660
Materials:

230,00000230,000001,000BQ115F55 =xBanc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, 

u

16,7573659,507680,2816D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 246,75736 246,75736

0,760672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 277,94463

0,00%DESPESES INDIRECTES

277,94463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,35ut subministre i col.locació de cadira de 65 cm. tipus
Modo de Fabregas de fusta tropical

FQ11U101 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36200/R 14,540000,300A0121000 =xOficial 1ah

6,07500/R 12,150000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,43700 10,43700
Materials:

1,9165038,330000,050B0604220 =xFORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

M3

150,00000150,000001,000BR11U101 =xcadira tipus neoromantico o montseny amb fusta
certificada

ut

Subtotal... 151,91650 151,91650
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COST DIRECTE 162,35350

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,35350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €441,97u Subministre i col.locació de paperera tipus
CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis .

FQ21FC65 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81600/R 14,540000,400A0121000 =xOficial 1ah

9,11250/R 12,150000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,92850 14,92850
Maquinària:

2,11500/R 2,820000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,11500 2,11500
Materials:

420,00000420,000001,000BQ21FC60 =xPaperera de xapa metàl.lica circular amb tapa,
reductor de boca i anella de diàmetre 45cm per bossa.

u

4,7011159,507680,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 424,70111 424,70111

0,223931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 441,96854

0,00%DESPESES INDIRECTES

441,96854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,00paj neteja i col.locació de font existent i conexió a la xarxa
d'aigua

FQ31U001 Rend.: 1,000P- 134

 €2.740,00ut trasllat, restauració i col.locació de l´escultura Avió
segons pressupost adjunt. de taller d'escultura pere
casanovas que inclou la maquinaria necessaria pel
muntatge i desmuntatge i trasllat

FQ31U002 Rend.: 1,000P- 135

 €1.018,73u Subministre i col.locació font per a exteriors model
atlantida amb aixeta temporitzada o metal.lica segons
detall de DF  ancorada amb dau de formigó

FQ31V31C Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,16000/R 14,540004,000A0121000 =xOficial 1ah

48,60000/R 12,150004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 106,76000 106,76000
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Materials:

884,00000884,000001,000BQ31V31C =xFont per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet

u

19,3500019,350001,000BQ3Z1300 =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

u

5,9507759,507680,100D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 909,30077 909,30077

2,669002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.018,72977

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.018,72977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,68u Subministre i col.locació de pilona flexible model
BALIZA h:900mm de color negre de Sabacaucho 

FQ42F015 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27000/R 14,540000,500A0121000 =xOficial 1ah

6,07500/R 12,150000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,34500 13,34500
Materials:

108,00000108,000001,000BQ42F015 =xPilona de material pàstic flexible, de color negre de
forma cilíndrica, , per a muntar superficialment

u

Subtotal... 108,00000 108,00000

0,333632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,67862

0,00%DESPESES INDIRECTES

121,67862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,19u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de
Fabregas de color negre  fixa o extraible

FQ441551 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81600/R 14,540000,400A0121000 =xOficial 1ah

4,86000/R 12,150000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,67600 10,67600
Materials:

24,2500024,250001,000BQ441551 =xPilona tipus TUBO de Fabregas de color negre fixa o
extraible

u
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Subtotal... 24,25000 24,25000

0,266902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,19290

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,19290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,53u aparcament de bicicletes format per tub acer
galvanitzat ancorat al paviment amb dau de formigo

FQZAU050 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,90800/R 14,540000,200A0121000 =xOficial 1ah

2,43000/R 12,150000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33800 5,33800
Materials:

3,0600051,000000,060B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

45,0000045,000001,000BQZAU050 =xaparcament de bicicletes format per sis moduls de
mides 100*75 cada model amb pletina ancorat al
paviment

u

Subtotal... 48,06000 48,06000
Altres:

% 0,133455,338002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13345 0,13345

COST DIRECTE 53,53145

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,53145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50u Excavació de clot de plantació de dimensions
0.5*0.5*0.5m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

FR2G8B00 Rend.: 2,098P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,49976/R 29,370000,250C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 3,49976 3,49976

COST DIRECTE 3,49976

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,49976COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de reurbanització de la Plaça de l´Escorxador
Àrea Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
novembre 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 10/11/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,74u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m,
amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i
càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió,
en un pendent inferior al 25 %

FR2G8B31 Rend.: 1,089P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,74242/R 29,370000,250C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 6,74242 6,74242

COST DIRECTE 6,74242

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,74242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,62m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

FR3P2312 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,83200/R 19,160000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,83200 3,83200
Maquinària:

3,29550/R 39,000000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,29550 3,29550
Materials:

22,4301019,420001,155BR3P2310 =xTerra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 22,43010 22,43010

0,057481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,61508

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,61508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,28u Subministrament de Platanus hispanica (clons
meridionals) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima
68,25 cm segons fórmules NTJ

FR44D22E Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

125,28000125,280001,000BR44D22E =xPlatanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de
30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5
cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

u
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Subtotal... 125,28000 125,28000

COST DIRECTE 125,28000

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,21u Subministrament de Abelia Floribunda en contenidor
de 10 l

FR4H9D51 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26350/R 25,270000,050A012P200 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 1,26350 1,26350
Materials:

10,9500010,950001,000BR4H9D51 =xAbelia floribunda amb contenidor d e10l.u

Subtotal... 10,95000 10,95000

COST DIRECTE 12,21350

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,21350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,93u Plantació de l'arbrat i aportació de terra vegetal,
col.locació de tutor de fusta tractada i amb subjecció d
egoma tips elastos 

FR631111 Rend.: 0,305P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,07541/R 21,580000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

12,56393/R 19,160000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 19,63934 19,63934
Altres:

% 0,2945919,639331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,29459 0,29459

COST DIRECTE 19,93393

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,93393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,92u Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de
clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra d'arrelament tipus recebo i  primer reg

FR662441 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,43160/R 21,580000,020A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,01080/R 25,270000,040A012P200 =xOficial 2a jardinerh

5,36480/R 19,160000,280A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 6,80720 6,80720
Materials:

0,011280,940000,012B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,01128 0,01128

0,102111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,92059

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,92059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,26ml subministre i col.locació de barreres antiarrels tipus
Reroot acanalades de 60 cm. inclos cinta adhesiva

FR66U001 Rend.: 1,000P- 147

 €25,00ut subministre i col.locació d'airejador tipus Rootrain
urban

FR66U002 Rend.: 1,000P- 148

 €320,03u Trasplantament de llorer existent , inclou poda de
formació, repicat manual i formació del pa de terra,
col.locació de malla de ferro per sosteniment de la
terra, treball de màquina excavadora per obertura de
forat i nova col.locació reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

FR6P1595 Rend.: 1,245P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,08916/R 26,430001,700A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

43,09076/R 19,160002,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 79,17992 79,17992
Maquinària:

71,87277/R 39,000002,2944C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

11,69880/R 29,130000,500C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

14,24900/R 35,480000,500C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

27,95181/R 34,800001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 125,77238 125,77238
Materials:

0,488800,940000,520B0111000 =xAiguam3

105,8015049,210002,150B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

t

6,8103841,910000,1625BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 113,10068 113,10068
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1,979502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 320,03248

0,00%DESPESES INDIRECTES

320,03248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,25ut suport cilíndric d´alumini esmaltat, color oxiron gris.
Diàmetre 76mm i 3250mm de llarg

GBA1U001 Rend.: 1,000P- 150

 €78,60paj partida alçada a justificar de fresatge de senyalització
horitzontal

GBA1U002 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,60000/R 15,720005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 78,60000 78,60000

COST DIRECTE 78,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,00ut lama d´alumini de 700x100x5mm, retolada a dues
cares amb guia per fixació a suport. Color: fons RAL
3003 i text i pictogrames Ral 1015

GBA1U022 Rend.: 1,000P- 152

 €10,00m2 pintat de superficie inclós premarcatge de difrents
colors

GBA1U106 Rend.: 1,000P- 153

 €0,23m Pintat de banda sobre paviment de 10 cm. d'amplada
(continua,discontinua, de qualsevol color) , amb pintura
acrílica i microesferes de vidre , incluent-hi el
premarcat 

GBA1U311 Rend.: 2,006P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07248/R 14,540000,010A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,07248 0,07248
Maquinària:

0,00786/R 15,760000,001C1B0UV10 =xMáquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica

h

Subtotal... 0,00786 0,00786
Materials:

0,057601,440000,040B8ZBU101 =xpintura de dues componentskg

0,090001,500000,060BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,14760 0,14760
Altres:
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% 0,001090,072671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00109 0,00109

COST DIRECTE 0,22903

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,22903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04m Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment,
amb pintura acrilica amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat de qualsevol color

GBA1U331 Rend.: 0,719P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40445/R 14,540000,020A0121000 =xOficial 1ah

0,32796/R 15,720000,015A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,73241 0,73241
Maquinària:

0,06576/R 15,760000,003C1B0UV10 =xMáquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica

h

0,02985/R 14,310000,0015C1B0UV20 =xEquipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica

h

Subtotal... 0,09561 0,09561
Materials:

0,020432,270000,009B8ZB2000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg

0,180001,500000,120BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,20043 0,20043
Altres:

% 0,010990,732671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01099 0,01099

COST DIRECTE 1,03944

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,03944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,59m Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample
sobre paviment, amb pintura de dues componets amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat
posterior

GBA1U351 Rend.: 1,227P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77751/R 14,540000,150A0121000 =xOficial 1ah

1,48533/R 12,150000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,26284 3,26284
Maquinària:
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0,03853/R 15,760000,003C1B0UV10 =xMáquina para pintar marcas viales, con pintura
termoplástica

h

Subtotal... 0,03853 0,03853
Materials:

2,880001,440002,000B8ZBU101 =xpintura de dues componentskg

0,360001,500000,240BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 3,24000 3,24000
Altres:

% 0,048943,262671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04894 0,04894

COST DIRECTE 6,59031

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,59031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00ut trasllat, adaptació i col.locació TOTEM turisme segons
planol detall 

GBA1U355 Rend.: 1,000P- 157

 €189,99ut col.locació TOTEM històricGBA1U356 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,62000/R 14,540003,000A0121000 =xOficial 1ah

36,45000/R 12,150003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 80,07000 80,07000
Maquinària:

109,92000/R 36,640003,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 109,92000 109,92000

COST DIRECTE 189,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

189,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,89m2 Pintat de figures, STOP, CEDIU, ..... marques
superficials amb pintura de dues components,
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual inclos premarcatge 

GBA31110 Rend.: 0,699P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87210/R 14,540000,090A0121000 =xOficial 1ah

0,86910/R 12,150000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,74120 2,74120
Maquinària:
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0,58083/R 11,600000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,58083 0,58083
Materials:

1,152001,440000,800B8ZBU101 =xpintura de dues componentskg

0,374851,500000,2499BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,52685 1,52685
Altres:

% 0,041122,741331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04112 0,04112

COST DIRECTE 4,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,75u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11111 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19260/R 18,780000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,74210/R 16,130000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,93470 5,93470
Maquinària:

5,01160/R 29,480000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,01160 5,01160
Materials:

39,7100039,710001,000BBM11102 =xPlaca triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 39,71000 39,71000

0,089021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,74532

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,74532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,43u Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
fixada mecànicament

GBB21101 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35223/R 18,780000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,87921/R 16,130000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,23144 6,23144
Maquinària:
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5,26218/R 29,480000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,26218 5,26218
Materials:

24,8400024,840001,000BBM1AD72 =xPlaca informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 24,84000 24,84000

0,093471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,42709

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,42709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,40u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21401 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35223/R 18,780000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,87921/R 16,130000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,23144 6,23144
Maquinària:

5,26218/R 29,480000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,26218 5,26218
Materials:

41,8100041,810001,000BBM1ADA2 =xPlaca informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 41,81000 41,81000

0,093471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,39709

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,39709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,08m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBZ3012 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72700/R 14,540000,050A0121000 =xOficial 1ah

0,60750/R 12,150000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,33450 1,33450
Maquinària:

0,43968/R 36,640000,012C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,43968 0,43968
Materials:
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70,2900070,290001,000BBMZ2612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

m

Subtotal... 70,29000 70,29000

0,020021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,08420

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,08420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.250,00paj control de qualitat segons memoriaHB00U001 Rend.: 1,000P- 164

 €4.680,00paj seguretat i salut laboral segons estudiHBB11111 Rend.: 1,000P- 165
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CAPÍTOL DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F210U103 ut desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes
d'embornal i senyalització vertical a magatzem municipal segons
detall planol (P - 7)

1,000148,63 148,63

2 F210U1U2 ut desmuntatge, protecció i aplilament de pantalla turisme, totem
històric, totem turisme, font,  Avió i edicle ONCE. (P - 11)

1,000162,80 162,80

3 F210U104 ut desmuntatge i transport a magatzem FISERSA de parquimetres i
tapes de pou segons detall planol (P - 8)

1,000148,63 148,63

4 F210U105 ut desmuntatge i transport a magatzem FISERSA ECOSERVEIS
de pòrtics, elements d'enllumenat i equipaments electrònics
segons detall plànol (P - 9)

1,000325,60 325,60

5 F221U001 paj desmuntatge xarxa aèrea telefonia existent (P - 25) 1,0001.499,98 1.499,98

6 F210U106 ut desmuntatge de cablejat i enderroc d'obra civil d'enllumenat
obsolet, inclós enderroc de fonamentació de portics  (P - 10)

1,000306,05 306,05

7 F221U002 ut arrancada i desbrossada d'arbustos (P - 26) 1,00050,54 50,54

8 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P -
68)

104,0002,45 254,80

9 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó i/o encintat de formigó amb compressor i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 12)

409,3003,94 1.612,64

10 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 17)

1.564,3002,89 4.520,83

11 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de
fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 14)

624,0007,86 4.904,64

12 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de
fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 15)

33,3002,34 77,92

13 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 13)

3,3006,49 21,42

14 F2194XC2 m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de
1 cm (P - 16)

541,0000,25 135,25

15 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 23)

9,0003,78 34,02

16 F21D41U1 m Demolició de canonada d'aigua de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió inclós taxes abocador i retirada fibrociment
(P - 22)

103,4004,80 496,32

17 F21D4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió inclós taxes abocador i retirada fibrociment
(P - 21)

32,0004,80 153,60

18 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 24)

348,0002,89 1.005,72

19 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 29)

2.320,0001,01 2.343,20

20 F2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a 766,6013,10 2.376,46
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reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km (P - 32)

21 F2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

905,8015,76 5.217,41

22 F219U201 ut realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis (P - 20)

10,00031,35 313,50

23 F219U002 ut connexió d'embornal directe a la riera, inclos demolició de la volta
de la riera i arranjament de les parets i retirada i transport de runa
(P - 18)

2,000319,15 638,30

24 F219U007 ut Ampliació i consolidació d'obertures existents a paret de riera per
connexió de nous col.lectors  retirada i transport de runa (P - 19)

2,000159,31 318,62

CAPÍTOLTOTAL 01.01 27.066,88

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 38)

348,00015,89 5.529,72

2 F9365B51 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P - 40)

387,99761,06 23.691,10

3 F9787AD1 m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 51)

12,0006,57 78,84

4 F97Z1520 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una
alçària fins a 50 cm (P - 52)

12,0005,18 62,16

5 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 50)

83,30011,56 962,95

6 F973212U m Encintat de totxo massís de 28x14x5cm al sardinell col·locat
amb morter sobre base de formigó (P - 49)

3,30019,85 65,51

7 F973212A m Encintat de doble filada de totxo massís de 28x13x5cm al
sardinell  col·locats amb morter sobre base de formigó (P - 48)

51,80022,97 1.189,85

8 F961E59A m Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre
base de formigó de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntada (P - 43)

12,00014,35 172,20

9 F961A8GD m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 42)

70,20035,23 2.473,15

10 F962A8GA m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 47)

3,30037,01 122,13

11 F961A5HA m Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x10 cm, col·locada sobre base
de formigó  de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntada (P - 41)

130,50026,56 3.466,08

12 F961U101 ut Vorada-escapçada (segons detall fitxa urbanització) recta de
pedra granítica de 80x20x25 cm, col.locada sobre base de
formigó de 25 a 30 cm.  (P - 44)

1,00030,85 30,85
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13 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica
recta, de 20*25*100 cm, col.locada amb fonament de formigo (P -
46)

4,00038,33 153,32

14 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm,
tipus espina peix classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland inclòs aixecament de tapes (P - 57)

241,30015,87 3.829,43

15 F9E1F21H m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x7 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de
paleta inclos aixecament tapes (P - 59)

10,75027,04 290,68

16 F9E1D21H m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x4 estriat o
de botons(segons normativa vigent) classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment de ram de paleta inclos
aixecament tapes (P - 58)

20,10022,55 453,26

17 F9F16104 m2 Paviment de tira romana ceràmica de 28x5x7cm col.locats amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment  (P - 61)

3,30034,84 114,97

18 F9F16103 m2 Paviment al sardinell amb totxo manual massis de 29*14*5 cm.
col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment  (P - 60)

1.437,60034,84 50.085,98

19 F9F1610U m2 Paviment mixte de totxo manual massis de 29*14*5 cm. col.locats
al sardinell amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment  (P - 62)

0,00028,09 0,00

20 F9G8CDAS m2 Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid
calis de Llers , amb ½ sac de color taronja Formirapid de
referencia 960, i una bossa de 600gr de fibres antifissures.
Acabat rentat amb aigua 
 (P - 63)

0,00021,69 0,00

21 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 66)

540,0000,46 248,40

22 F9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 65)

64,80051,06 3.308,69

23 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers
tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2 (P - 67)

580,0000,61 353,80

24 F9H111C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 64)

69,60045,86 3.191,86

25 F981U080 ml Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de llosa de granit de
120x40x8 cm, caps rectes de remat col.locat amb base de
formigó (veure fitxa detall) (P - 53)

5,200224,70 1.168,44

26 F961U102 ut subministre i col.locació cap de gual especial de lloses de pedra
granítica de gruix 8cm sobre base de formigó, veure plànol detall
(P - 45)

1,000119,75 119,75

27 F991UA40 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20
cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de
formigó (P - 54)

16,000102,19 1.635,04

28 F99Z5561 u subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per
escosells segons plànol detall (P - 55)

16,000130,18 2.082,88

29 F99Z5562 u subministre i col.locació reixa metàl.lica de 1.20x1.20m per 1,000144,98 144,98
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escorrentia font segons plànol detall (P - 56)

30 E3C515B3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot (P - 1)

3,60083,06 299,02

31 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

144,0001,07 154,08

CAPÍTOLTOTAL 01.02 105.479,12

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL XARXA CLAVAGUERAM03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 27)

81,3365,58 453,85

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 28)

79,2001,84 145,73

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 31)

65,23610,86 708,46

4 F2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km (P - 32)

97,6323,10 302,66

5 F2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

97,6325,76 562,36

6 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m (P - 83)

6,00037,53 225,18

7 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de pvc amb clip elstomèric
per les escomesses de entrada i sortida, d ela casa URALITA o
equivalent,  (P - 84)

9,00048,65 437,85

8 FDDZ5DE4 u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada
, autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix
d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal (P - 85)

5,000146,35 731,75

9 FDDZAED4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, amb marc aparent quadrat o
equivalent segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe
D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el
seu marc per a 5guies model model TWINO de EJ o equivalent
de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal
(P - 87)

3,000155,18 465,54

10 FDDZ5DE5 u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada
, autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model BRIO SGC de NORINCO o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix

1,000146,35 146,35

EUR
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d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal (P - 86)

11 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 rididesa
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
inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o
pou nou o existent (P - 79)

16,5008,47 139,76

12 FD7JJ185 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 315 mm, de rididesa
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
inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o
pou nou o existent (P - 80)

3,30016,11 53,16

13 FD7JL185 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 rididesa
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
inclós connexió a col.lector o pou nou o existent (P - 81)

35,50023,43 831,77

14 FD7JQ145 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 630 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
inclós connexió  a col.lector o pou nou o existent (P - 82)

30,50057,13 1.742,47

15 FD5ZBCC4 u Caixa per a embornal de 70x30x85 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 (P - 78)

2,00059,58 119,16

16 FD5J524E u Caixa per a embornal de 140x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
76)

7,000176,11 1.232,77

17 FD5J5214 u Caixa per a embornal de 120*120x20 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
75)

1,000158,70 158,70

18 FD5ZAFC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible de 800*300*100 mm.
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter (P - 77)

16,00053,38 854,08

19 FD5HB1G8 m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent
classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 73)

0,000118,01 0,00

20 FD5HB1GU m Canal de fundició, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent
classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 74)

0,000135,27 0,00

21 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
Sellat amb rasilla ceràmica sota tapa (P - 104)

3,00046,58 139,74

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

3,00021,44 64,32
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107)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 9.515,66

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL XARXA AIGUA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 27)

19,8605,58 110,82

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 28)

39,7201,84 73,08

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 31)

11,54410,86 125,37

4 F2285H00 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (P - 30) 7,69630,94 238,11

5 F2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km (P - 32)

23,8323,10 73,88

6 F2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

23,8325,76 137,27

7 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 105)

1,00075,85 75,85

8 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 (P -
108)

1,00039,14 39,14

9 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
 (P - 103)

1,00042,38 42,38

10 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P -
107)

1,00021,44 21,44

11 F2R0U022 paj muntatge de canonades provisionals per subministre d'aigua i
desmuntatge de la mateixa segons pressupost FISERSA (P - 35)

1,0001.272,32 1.272,32

12 F2R0U003 paj Connexió canonades existents segons pressupost FISERSA
 (P - 34)

1,0003.089,45 3.089,45

13 FN12U101 ut Renovació d'escomesa de 1´´, 1 1/2´´ i 2´´ fins a 6m. de longitud
(P - 130)

2,000191,88 383,76

14 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
109)

3,0007,51 22,53

15 FFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 112)

80,50057,02 4.590,11

16 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre 12,70029,67 376,81
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nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat dins canonada existent de fibrociment (P -
111)

17 FN12A8F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150
mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per eix (P - 129)

4,000341,57 1.366,28

18 F2R0U001 ut Realització d'escomessa per a serveis municipals inclós
comptador (P - 33)

1,000307,24 307,24

CAPÍTOLTOTAL 01.04 12.345,84

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 27)

33,5525,58 187,22

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 28)

65,9601,84 121,37

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 31)

22,69210,86 246,44

4 F9365B51 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P - 40)

1,26061,06 76,94

5 F2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km (P - 32)

40,2603,10 124,81

6 F2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

40,2605,76 231,90

7 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
 (P - 103)

10,00042,38 423,80

8 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 105)

2,00075,85 151,70

9 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P -
107)

10,00021,44 214,40

10 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 (P -
108)

2,00039,14 78,28

11 FG315554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 115)

101,0004,26 430,26

EUR
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12 FG319232 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 116)

154,0001,14 175,56

13 FG315334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 114)

3,3002,06 6,80

14 EG31D548 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri, grapat a façana i/o a fals sostre exterior (P - 6)

20,0002,33 46,60

15 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 118)

7,00019,58 137,06

16 FG312172 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 113)

12,0003,59 43,08

17 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 117)

95,0007,90 750,50

18 FDG51457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa (P - 93)

5,7001,47 8,38

19 FDG5145U m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 94)

26,5003,06 81,09

20 FDG514U2 m Canalització amb 3 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 95)

89,0004,40 391,60

21 FDG514U5 m Canalització amb 4 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 97)

12,5005,60 70,00

22 FDG514U3 m Canalització amb 5 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 96)

3,7009,85 36,45

23 EF52B3B1 m Tub de coure de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 3)

5,00013,02 65,10

24 FHM11H22 u Subministre i col.locació columna Santa & Cole ARNE de tipus
cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Fonamentació
1x1x1m i perns inclosa.
 (P - 120)

6,000983,16 5.898,96

25 FHN94D21 u Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole
ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució asimètrica viària TII+III. Font d'alimentació electrònica
regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclos dispositiu
VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm) per a
projector Santa & Cole ARNE. (P - 121)

18,000851,90 15.334,20

26 FHQ6U201 ut Subministre i col.locació de projector orientable Santa & Cole
ARNE 59W (36L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució simètrica Medium Flood 30º. Font d'alimentació
electrònica regulable (1-10V). Classe I. IP66. IK08. inclós
dispositiu VENTURE RTR i braç de fixació a columna (d127mm)
per a projector Santa & Cole ARNE. (P - 124)

3,000909,49 2.728,47

27 FHQ6U101 ut Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus ARGO o
equivalent de 30-42 w 2958-3880 lum. ;equip elèctrònic RTR
amb control powerline. Inclós caixa de conexions i suport per
anar fixat a a paret  (P - 122)

3,000869,49 2.608,47

EUR
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28 FHQ6U115 ut legalització quadre enllumenat nou i modificacions de les xarxes
existents (P - 123)

1,000600,00 600,00

29 FHGAU010 u Subministre i col.locació d´armari de protecció i control
d'enllumenat públic tipus MONOLIT amb 4 sortides per
enllumenat i 2 per a serveis municiapsl, doble nivell i programació
per rellotge astronòmic; caixa d´endolls 16A/II amb DIF i PIA i
portella indeopendent; , totalment instal.lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge inclos contador electronic,
ICPM, IGA, PIA i Diferencials, comptador multifunció electronic ,
d'acord amb descripció inclosa en annexes.  (P - 119)

1,0007.902,95 7.902,95

CAPÍTOLTOTAL 01.05 39.172,39

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL XARXA FUTURS SERVEIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 27)

56,1885,58 313,53

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 28)

87,0001,84 160,08

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 31)

33,57210,86 364,59

4 F9365B51 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P - 40)

1,32061,06 80,60

5 F2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km (P - 32)

67,4163,10 208,99

6 F2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

67,4165,76 388,32

7 FDG5265U m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I inclós
mesures de senyalització segons companyia (P - 99)

41,5008,72 361,88

8 EG2BU001 ut escomesa de llum (P - 5) 1,000364,00 364,00

9 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, (P - 98)

35,5002,03 72,07

10 FDG54577 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 100)

84,0008,16 685,44

11 EG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 4)

6,00016,48 98,88

12 FDK262Q7 u subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus D de
telefònica inclosa tapa de companyia
 (P - 106)

1,000347,37 347,37

13 FDK26201 u subministre i col.locació arqueta de formigó prefabricat tipus DM
de telefònica inclosa tapa de companyia
 (P - 102)

4,000347,37 1.389,48

EUR
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14 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
 (P - 103)

4,00042,38 169,52

15 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P -
107)

4,00021,44 85,76

16 FDG51357 m Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 92)

38,5008,58 330,33

17 FDG5U002 ut Subministre i col.locació d´arqueta amb tapa de comunicacions
de 80x80cm.  (P - 101)

1,000325,00 325,00

18 FDGU001 ut retirar sensor de trànsit, protegir amb iman, apilar durant l´obra,
recol.locar amb resina a calçada (P - 88)

1,000200,00 200,00

19 FDG1U001 ut desmuntatge de càmares, apilar durant l´obra i recol.locar a
noves collumnes. Instal.lació i posta funcionament Pressupost
elecnor 17-038-00462 adjunt (P - 90)

1,0001.957,00 1.957,00

20 FG319232 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 116)

90,0001,14 102,60

21 FDG0U001 ml cable d'alimentació UTP CAT 5E (P - 89) 90,0002,50 225,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 8.230,44

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL JARDINERIA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 27)

39,2485,58 219,00

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 28)

73,9601,84 136,09

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 31)

1,69610,86 18,42

4 F2285H00 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (P - 30) 20,91630,94 647,14

5 F2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km (P - 32)

47,1003,10 146,01

6 F2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

47,1005,76 271,30

7 FR6P1595 u Trasplantament de llorer existent , inclou poda de formació,
repicat manual i formació del pa de terra, col.locació de malla de
ferro per sosteniment de la terra, treball de màquina excavadora
per obertura de forat i nova col.locació reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 149)

1,000320,03 320,03

8 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 91)

174,3002,86 498,50

EUR
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9 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
 (P - 103)

10,00042,38 423,80

10 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 105)

1,00075,85 75,85

11 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P -
107)

10,00021,44 214,40

12 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 (P -
108)

1,00039,14 39,14

13 FJSAUA02 u Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a 4
h per estació, en passos d'1 min., 2 estacions, amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9 v,
circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca inclos
arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar soterrat,
totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant
del circuit d'alimentació del programador, com dels elements
governats per aquest (P - 127)

1,000133,97 133,97

14 FJSBA020 u Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide
9v AC. de la casa Rain Bird o equivalent inclós ma d'obra i
accessoris (P - 128)

2,00042,76 85,52

15 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
110)

172,0005,05 868,60

16 FJSAU001 u Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 4 l/h connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
(P - 125)

17,0005,16 87,72

17 FJSAU00U ml Tub de PEBD per degoter amb goters integrats 2-4 l/h connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
(P - 126)

18,0005,16 92,88

18 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %
(P - 141)

16,0006,74 107,84

19 FR2G8B00 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5*0.5*0.5m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %
(P - 140)

24,0003,50 84,00

20 FR44D22E u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de
perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ (P -
143)

16,000125,28 2.004,48

21 FR4H9D51 u Subministrament de Abelia Floribunda en contenidor de 10 l (P -
144)

24,00012,21 293,04

22 FR631111 u Plantació de l'arbrat i aportació de terra vegetal, col.locació de
tutor de fusta tractada i amb subjecció d egoma tips elastos 
 (P - 145)

16,00019,93 318,88

EUR
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23 FR662441 u Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra d'arrelament tipus
recebo i  primer reg (P - 146)

24,0006,92 166,08

24 FR66U001 ml subministre i col.locació de barreres antiarrels tipus Reroot
acanalades de 60 cm. inclos cinta adhesiva (P - 147)

86,00017,26 1.484,36

25 FR66U002 ut subministre i col.locació d'airejador tipus Rootrain urban (P - 148) 16,00025,00 400,00

26 F7B451B0I5UL m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir (P - 37)

52,5001,46 76,65

27 F932101J m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 39)

2,30019,72 45,36

28 FR3P2312 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 142)

3,30029,62 97,75

CAPÍTOLTOTAL 01.07 9.356,81

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115F56 u subministre i col.locació de banc de 180 cm. tipus MODO de
Fabregas de fusta tropical (P - 131)

6,000277,94 1.667,64

2 FQ11U101 ut subministre i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de
Fabregas de fusta tropical (P - 132)

15,000162,35 2.435,25

3 FQ21FC65 u Subministre i col.locació de paperera tipus CONCÈNTRICA
sense voladis de Durbanis . (P - 133)

4,000441,97 1.767,88

4 FQ42F015 u Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA
h:900mm de color negre de Sabacaucho  (P - 137)

3,000121,68 365,04

5 FQ441551 u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de
color negre  fixa o extraible (P - 138)

27,00035,19 950,13

6 FQ31V31C u Subministre i col.locació font per a exteriors model atlantida amb
aixeta temporitzada o metal.lica segons detall de DF ancorada
amb dau de formigó (P - 136)

1,0001.018,73 1.018,73

7 FQ31U001 paj neteja i col.locació de font existent i conexió a la xarxa d'aigua (P
- 134)

1,000250,00 250,00

8 FQ31U002 ut trasllat, restauració i col.locació de l´escultura Avió segons
pressupost adjunt. de taller d'escultura pere casanovas que
inclou la maquinaria necessaria pel muntatge i desmuntatge i
trasllat (P - 135)

1,0002.740,00 2.740,00

9 FQZAU050 u aparcament de bicicletes format per tub acer galvanitzat ancorat
al paviment amb dau de formigo
 (P - 139)

5,00053,53 267,65

CAPÍTOLTOTAL 01.08 11.462,32

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 72)

28,60024,39 697,55

EUR
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2 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 163)

0,00072,08 0,00

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 71)

7,00043,18 302,26

4 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 69)

5,00039,76 198,80

5 GBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 162)

1,00053,40 53,40

6 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 70)

0,00054,62 0,00

7 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 160)

0,00050,75 0,00

8 GBB21101 u Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat fixada
mecànicament (P - 161)

0,00036,43 0,00

9 GBA1U001 ut suport cilíndric d´alumini esmaltat, color oxiron gris. Diàmetre
76mm i 3250mm de llarg

 (P - 150)

1,000159,25 159,25

10 GBA1U022 ut lama d´alumini de 700x100x5mm, retolada a dues cares amb
guia per fixació a suport. Color: fons RAL 3003 i text i
pictogrames Ral 1015 (P - 152)

8,00048,00 384,00

11 GBA1U106 m2 pintat de superficie inclós premarcatge de difrents colors (P - 153) 36,00010,00 360,00

12 GBA1U002 paj partida alçada a justificar de fresatge de senyalització horitzontal
(P - 151)

2,00078,60 157,20

13 GBA31110 m2 Pintat de figures, STOP, CEDIU, ..... marques superficials amb
pintura de dues components, microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual inclos premarcatge  (P - 159)

2,0004,89 9,78

14 GBA1U311 m Pintat de banda sobre paviment de 10 cm. d'amplada
(continua,discontinua, de qualsevol color) , amb pintura acrílica i
microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat  (P - 154)

3,3000,23 0,76

15 GBA1U331 m Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
acrilica amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat de
qualsevol color (P - 155)

70,0001,04 72,80

16 GBA1U351 m Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre
paviment, amb pintura de dues componets amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat posterior (P - 156)

135,0006,59 889,65

17 GBA1U355 ut trasllat, adaptació i col.locació TOTEM turisme segons planol
detall  (P - 157)

1,000150,00 150,00

18 GBA1U356 ut col.locació TOTEM històric (P - 158) 1,000189,99 189,99

CAPÍTOLTOTAL 01.09 3.625,44

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL CONTROL QUALITAT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HB00U001 paj control de qualitat segons memoria (P - 164) 1,0001.250,00 1.250,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 1.250,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT LABORAL11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 paj seguretat i salut laboral segons estudi (P - 165) 1,0004.680,00 4.680,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 4.680,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  demolicions 27.066,88

Capítol 01.02  pavimentació 105.479,12

Capítol 01.03  xarxa clavagueram 9.515,66

Capítol 01.04  xarxa aigua 12.345,84

Capítol 01.05  enllumenat públic 39.172,39

Capítol 01.06  xarxa futurs serveis 8.230,44

Capítol 01.07  jardineria 9.356,81

Capítol 01.08  mobiliari urbà 11.462,32

Capítol 01.09  senyalització 3.625,44

Capítol 01.10  control qualitat 1.250,00

Capítol 01.11  seguretat i salut laboral 4.680,00

Obra 01 Pressupost 2016EP015 232.184,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
232.184,90

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 2016EP015 232.184,90

232.184,90

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 232.184,90

13 % despeses generals SOBRE 232.184,90..................................................................... 30.184,04

6 % benefici industrial SOBRE 232.184,90......................................................................... 13.931,09

Subtotal 276.300,03

21 % IVA SOBRE 276.300,03............................................................................................. 58.023,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 334.323,04334.323,04

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS )

l´Arquitecte                                       L´enginyer

Itziar Carrera Garcia de Cortazar                  Martí Pou Molinet
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