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1. MEMÒRIA 
 
1.D MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.D1 Antecedents 
 
- El 1927 es va iniciar el projecte de cobriment d'un nou tram de la riera a continuació de la plaça de l'Escorxador i d'aquesta manera es 
creava el nou vial anomenat de Pella i Forgas i la plaça gran del Galligans, ara anomenada de Josep Tarradellas. Fou un projecte de 
llargs tràmits i execució a causa de l'afecció de terres privades. Les obres del carrer es van iniciar el 1934 i les de la plaça el 1936, cosa 
que va permetre la unió directa del carrer de Vilabertran amb la plaça de la Palmera. 
 
- El 1972 s'inaugura el monument a Pep Ventura quan comencen les obres de la carretera de Llançà. 
 
- Març 2010, es finalitzen les obres del Projecte de millora de l’accessibilitat de vianants i de la seguretat vial en el tram urbà de la 
carretera de Llançà. 
 
- Febrer 2014, es redacta una valoració per l´adquisió de la finca coolindant a la plaça El.líptica ( que s´utilitza d´aparcament dissuasiu) i 
una memòria valorada d´arranjament de l´aparcament de la carretera de Llançà. 
 
- Abril 2015. Es voluntat d´Alcaldia la redacció de la memòria valorada del projecte d´adequació del recorregut de vianants entre la plaça 
El.líptica i la plaça de l´Escorxador. 
 
- Juny 2015 s´aprova inicialment per Ple de l´Ajuntament la Memòria Valorada del projecte d´adequació del recorregut de vianants entre 
la plaça El.líptica i la plaça de l´Escorxador. 
 
- Amb data 8 d'octubre de 2015 a través de la "Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme" es va concedir a l'Ajuntament de Figueres una subvenció de 400.000 euros 
per al projecte de Mobilitat de Fluxos Turístics a Figueres - Casa Empordà, amb número d'expedient : 17-PDFT-27-15. El projecte inclou 
l´execució de la Casa Empordà-Fase 1B1, de l´Adequació del recorregut de vianants entre la plaça El.líptica i la plaça de l´Escorxador-
Fase 1 i de l´Arranjament de l´aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà. 
 
- El projecte d´ Adequació del recorregut de vianants entre la plaça El.líptica i la plaça de l´Escorxador pretén millorar l´accessibilitat, 
seguretat i claredat de l´itinerari, entre l´aparcament dissuasiu i el nou punt d´atracció turística que serà la Casa Empordà a la pl. de 
l´Escorxador on s´hi ubicarà l´Oficina d´informació turística. Això s´aconseguirà resolent la continuïtat de l´itinerari practicable, ara 
interromput davant la benzinera de la pl. El.líptica, adaptant els accessos a la pl. Tarradellas a la normativa d´accessibilitat, definint un 
nou traçat diagonal a través de la pl. Tarradellas que segueixi l´eix de la riera Galligans i urbanitzant una "porta" d´accés al Centre 
Històric a l´embocadura del c/ Pella i Forgas. Aquest espai servirà també per pacificar l´accés a l´Escola Josep Pallach, seguint els 
criteris fixats en la redacció i execució del Projecte de Camins Escolars Segurs, inclòs en el  Pla de Barris Centre Històric. També es 
reurbanitzarà la plaça Tarradellas, organitzant els usos de les calçades per convertir la plaça en la frontissa entre la circulació lliure i la 
circulació restringida ( àrea definida en el Pla de Mobilitat), redistribuint el saló central de la plaça per guanyar espai per als vianants i 
convertir-lo en l´avantsala de la visita turística però mantenint alhora els usos actuals d´espai de joc i lleure del barri, que s´ampliaran 
integrant-hi la plaça Ernest Lluch. 
 
- El 9 de maig de 2016 la JGL aprova definitivament el projecte d´Adequació de l´itinerari de vianants entre la pl. El.líptica i la pl. de 
l´Escorxador. Fase 1A. Accessos a la Pl. Tarradellas. 
L´obra s´inicien  l´11 de juliol de 2016 i es finalitzen el març de 2017. 
 
- El 6 d´abril de 2017 el Ple de l´Ajuntament de Figueres aprova incialment el pressupost del 2017, incloent-hi una partida de 337.000 
euros per l´Adequació de l´itinerari de vianants entre la pl. El.líptica i la pl de l´Escorxador.( 17.502.15.320.60903) 
 
 
1.D2  Objecte de projecte 
 
D´acord amb el previst globalment en la Memòria Valorada aprovada inicialment al juny de 2015, el present projecte resol i adapta a les 
normatives d´accessibilitat vigents tots els recorreguts que permeten atravessar la pl. Tarradellas, donant continuïtat així a la 
remodelació iniciada a la Fase 1a. Accessos a la pl. Tarradellas així com la finalització de l´adequació de la vorera nord, entre el c/ 
VIlabertran i el /St. Roc. 
 



Les actuacions del present projecte permeten el lliurament a l´ús públic general de la totalitat dels espais afectats sens perjudici que 
successives actuacions en els àmbits adjacents perfeccionin la seqüència de recorreguts entre l´aparcament dissuasiu de la pl. El.líptica 
i l´Oficina d´informació turística de la pl. de l´Escorxador. 
 
 
1.D3  Estat actual. 
 
La plaça Tarradellas es va urbanitzar com un gran saló central de sauló envoltat per parterres amb alzines i vorera perimetral. 
La calçada sobredimensionada entre el saló i les façanes, deixa una vorera molt estreta en relació a la magnitud de tota la plaça, 
sobretot al costat Nord( entre els carrers st. Roc i Vilabertran). A més, aquestes voreres tenen el paviment en mal estat i amb uns 
pendents transversals excessius. 
L´àmbit de projecte té deficiències pel que fa a les infraestructures de serveis: necessitat de captar més aigua d´escorrentia al c/ St Roc, 
canonades d´aigua de fibrociment, enllumenat públic deficient i que no compleix el Pla director d´enllumenat, xarxes amb traçats aeris ( 
BT, telefonia, enllumenat públic)... 
Les moreres i un exemplar concret de plàtan existents a la plaça també presenten deficiències en tractar-se d´exemplars en estat 
precari  
 
 
1.D4 Reportatge fotogràfic  
 

    
Vista de la plaça desde l´accés nord-est de la pl. El.líptica  Vista des del centre de la plaça i en direcció al centre la ciutat. 
 



    
Vista desde l´embocadura del c/ Pellas i Forgas La ubicació dels jocs infantils i la definició del seu recinte impedeix l´itinerari seguint  
 amb la plaça Tarradellas.   la diagonal de la plaça. 
 

Vista aèria de l´interior de la plaça. 
 



 
Estat actual embocadura c/ St Roc amb pl. Tarradellas, amb voreres estretes i 
insuficients, i creuaments aeris de serveis. 
 

 
Parterre de gespa molt malmès, que aporta terres i brutícia al vas del monument i  
amb manca d´ornamentació floral. 

 



 
Voreres i encintats aixecats per les arrels. 

 

1.D5  Xarxes de serveis afectades, dins i fora d´àmbit d´actuació. 
 
S´afectarà i renovarà la xarxa de clavegueram, sanejament, aigua potable i de reg , la xarxa d´enllumenat públic, i el soterrament del 
creuaments aeris de BT del c/ St Roc i Vilabertran. 
 
 
1.D6  Descripció i justificació de la proposta 
 
Aquest projecte proposa: 
 
- L´adequació de l´itinerari de vianants practicable a través de la plaça i la conseqüent redistribució dels seus espais. 
- L´adequació de la pavimentació i acabats de la plaça per resoldre problemàtiques existents: aixecament del panot de vorera per part 
de les alzines situades al perímetre, necessitat de pavimentar l´entorn del monument i dotar-lo d´ornamentació floral, pavimentació de la 
zona de jocs infantil amb un material que pugui garantir millors condicions higièniques... 
- La reurbanització de la vorera perimetral de la plaça en el tram entre el c/ Vilabertan i i el c/ Sant Roc 
- L´adequació d´un pas de vianants entre la plaça i la cruïlla sud-est ( c/ Colom)  
- La millora de les infraestructures de captació d´aigües pluvials i la renovació de totes les infraestructures obsoletes dins de l´àmbit del 
projecte. 
- L´adequació de la jardineria i la plantació d´exemplars per completar la filada de perers al costat nord i l´anella d´alzines perimetral de 
la plaça. 
- La recol.locació del mobiliari i senyalització existent així com la dotació de nou mobiliari urbà i senyalització. 
 
 
1.D7. Compliment de la normativa d´accessibilitat vigent. 
 
La proposta compleix tots els requeriments de les normatives d´accessibilitat vigents. 
En el cas dels guals de vianants formats per peces de granit de 1.20m d´amplada, s´opta per no utilitzar el paviment indicador de perill 
(botons) ja que es considera que el gual ja es troba correctament indicat per als invidents amb el paviment direccional (estriat) i la 
rampa, i que amb la senyalització de botons en el pla inclinat del gual s´empitjora la mobilitat de la gent amb cadira de rodes i bastó. 
 
 
1.D8. Gestió de residus. 
 
El projecte incorpora en els seus annexes un Estudi de Gestió de Residus d´acord amb la normativa vigent. 
Com que el Promotor de les obres és el propi Ajuntament, estarà exempt del pagament de la fiança. 
Tot i així, l´Ajuntament exigirà a l´empresa adjudicatària que aporti, juntament amb la documentació necessària per rebre l´obra, el 
certificat del gestor de residus autoritzat per l´Agència Catalana de Residus, conforme els residus s´han gestionat correctament. 
 



 
1.D9  Superfícies d´actuació. 
 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 4494 m2, desglossats en: 
- 3871m2 d´àmbit d´adequació 
- 623 m2 d´àmbit d´afectació per connexió als serveis existents i afectació de rases en l´asalt. 
 
 
1.D10  Programa de treball. Termini d´execució. 
 
 

setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

         termini d´execució en setmanes 
         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Notificació de l´adjudicació                    

Reunió contractista-DO          
( organització obra, proposta 
definitiva, confirmació 
materials) 

                   

Comanda de materials                    

Aprovació del Pla de 
seguretat i salut 

                   

Acta de replanteig i inici 
d´obres 

                   

 Enderrocs i moviment de terres               

 Subministre de materials               

 Serveis               

 Bases, vorades, encintats                

 Pavimentació               

 Asfaltat               

 Jardineria               

 Mobiliari urbà               

 Senyalització               

 Control de qualitat               

 Seguretat i salut               im
pr

ev
is

to
s 

Certificat final d´obra                    

 
El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 16 setmanes a comptar desde l’acta de replanteig. 
 
El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per 
efectuar-lo en un màxim de 4 setmanes desde la notificació de l´adjudicació. 
 
 
1.D11  Import del pressupost i repercussió per m2 
 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte és de TRES-
CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT euros amb VINT-I-VUIT cèntims.( 336.920,28 €) 
 
Les dades característiques de l’actuació previstes es concreten en el següent quadre: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Superfície àmbit 4.494 m²

PEC 336.920 €

Repercussió 74,97 €/m²



1.D12  Classificació del contractista. Sistema d´adjudicació. Revisió de preus. 
 
D’acord amb les normes per a la classificació de contractistes d’obres, segons el RD1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigent d’acord amb el que preveu la disposició transitòria 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, la classificació a exigir al contractista adjudicatari de les obres serà la següent: 
      

Grup G Subgrup 6 Categoria d 

 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament.  
L’adjudicació es farà d’acord amb el text refós de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic. 
 
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 
 
1.D13  Equip redactor 
 
Aquest projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics de l’ajuntament de Figueres amb la intervenció de les següents persones d’acord 
amb les seves especialitats. 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte municipal 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
Martí Pou i Molinet, enginyer  
 
Figueres, a 14 d´abril de 2017. 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte municipal 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
 
 
Martí Pou i Molinet, enginyer  
 
 



1.C  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
L’obra consistirà en la millora dels àmbits descrits anteriorment, que inclou: 
Enderroc dels trams de vorera i calçada existent, de parterres i recinte de jocs existents a la plaça, desmuntatge dels elements 
d´enllumenat, senyalització i mobiliari urbà que bé són obsolets o bé cal reubicar en la nova urbanització, tala i trasplantament de 
diversos exemplars d´arbrat, enderroc de les xarxes de serveis obsoletes, execució de les noves xarxes de serveis i connexió a les 
existents, pavimentació de voreres i de la plaça, plantació de nou arbrat i vegetació i adaptació de la gespa als nous perímetres dels 
parterres, instal.lació de noves columnes amb projectors i lluminàries situades a façana, col.locació de mobiliari urbà i senyalització. 
 
1.C1 Desmuntatge i enderrocs 
  
Es procedirà al desmuntatge dels elements obsolets situats en l´àmbit d´actuació: mobiliari urbà, fanals, senyalització, reixes, tapes,... 
Els elements que s´hauran de recol.locar es reservaran en la zona d´aplec de l´obra, els aprofitables es portaran al magatzem de la 
Brigada Municipal o d´Ecoserveis ( en cas d´ elements d´enllumenat) i la resta a l´abocador. 
 
Es farà l´enderroc de les vorades, rigoles i encintats, dels paviments i les bases de formigó, dels embornals i del paviment asfàltic situat 
en l´àmbit d´actuació. 
Es farà l´enderroc de les arquetes, armaris i fonts obsoletes. 
Es talaran set exemplars d´arbat en estat precari i es trasplantaran dos exemplars. 
Es retiraran les infrastructures tècniques i serveis incompatibles amb l’execució del projecte. 
Tot el material d´enderroc es carregarà sobre camió i es traslladarà a l´abocador. 
 
 
1.C2 Moviment de terres  
 
El moviment de terres consistirà en les següents partides: 
- retirada de la gespa amb pa de terra i de l´úll de perdiu 
- excavació i reblert de les rases per a pas de serveis 
- formació de caixa de paviments  
- excavació per l´eliminació de les soques dels arbres talats, per la formació del pa de terra necessari per garantir la supervivència de 
l´arbre trasplantat i de les clotes del nou arbrat a plantar. 
 
 
1.C3. Serveis: Clavegueram i sanejament, aigua, reg, enllumenat públic, gas i instal.lacions per futur soterrament de baixa tensió i 
telefonia. 
 
Xarxa de clavegueram: Pluvials 
 
Es construirà la xarxa de recollida d´aigües pluvials tal com s’indica en els plànols.  
Aquesta recollirà les aigües pluvials de les calçades i de la vorera perimetral nord, a través d’embornals i reixes contínues, i disposarà 
d´una escomesa desde cada finca, tingui aquesta o no, sistema de recollida separatiu. 
Les canonades es faran amb PE i segons traçat, diàmetre, rasants i pendents descrit en els plànols. 
El reblert de la rasa es farà amb material d´aportació exterior i compactació del 95%PM 
La distància màxima entre pous serà de 50m.  
Les tapes seran de fundició dúctil D-400 i tindran el marc quadrat, quan es trobin en calçades pavimentades amb peça. 
Les reixes de recollida seran totes de fundició dúctil, C-250 tipus Barcelona de 80x30x10cm les situades a rigola,C-250 tipus Canaleta 
d´amplada 20cm les situades a l´encintat i D-400 tipus Canaleta d´amplada 30cm per interceptar les aigües del c/ St Roc. 
Els embornals seran sifònics quan vagin connectats a un col.lector unitari i es faran segons prescripcions de Fisersa ( veure annex) 
 
Xarxa de sanejament: Residuals 
 
Es construirà la xarxa de recollida d´aigües residuals tal com s’indica en els plànols.  
S´adequaran les escomeses de les finques a la nova canonada i s´executaran previsions d´escomesa per les finques de la vorera 
perimetral nord. 
 
S´adequarà la connexió de residuals a la riera segons el model tipus de Fisersa. 
 
Les escomeses tindran arquetes practicables des de la vorera, cegades amb rasilla ceràmica sota la tapa de fundició. Es deixaran 
escomeses previstes en els solars no edificats. 
Les canonades es faran amb PE i segons traçat, diàmetre, rasants i pendents descrit en els plànols. 
El reblert de la rasa es farà amb material d´aportació exterior i compactació del 95%PM 



La distància màxima entre pous serà de 50m. Aquests seran prefabricats, segons detalls adjunts als annexes. 
Les tapes seran de fundició dúctil D-400 i tindran el marc quadrat, quan es trobin en calçades pavimentades amb peça. 
 
Xarxa d’aigua potable 
 
Es substituirà tota la xarxa d´aigua de l´àmbit d´actuació per canonades de PE seguint proposta de Fisersa definida en els plànols. 
L´actuació inclou la ubicació de vàlvules, hidrants i elements de connexió a la xarxa existent. 
Tota la xarxa anirà enterrada a 60cm de profunditat com a mínim, en una rasa sobre llit de 10cm de sorra, recoberta per 20cm de sorra i 
la resta de material granular compactat al 95%PM 
 
Xarxa de reg 
 
La xarxa de reg s´executarà segons plànols i seguint les prescripcions definides per Fisersa Ecoserveis. 
Consistirà en un punt de gestió del reg situat darrera del monument, format per una arqueta de 60x60cm que ubicarà l´escomesa i el 
comptador i dues arquetes de 60x60cm que ubicaran els dos programdors i les 8 electrovàlvules necessàries . 
Des d´aquí es traçarà el tub alimentador de PE de 40mm i 10atm, i es dotaran els parterres de techline, aspersors o difusors segopns 
prescripció d´Ecoserveis reflexada en el plànol.  
L´arbrat d´alineació de la vorera nord es regarà allargant la xarxa existent. 
La racoreria i vàlvules serà de llautó. 
 
Xarxa d’enllumenat públic 
 
La il.luminació de la plaça es pot dividir en tres tipologies, una il.luminació perimetral a façana a 6m d´alçada, una il.luminació general a 
l´interior de la plaça a 5m i la il.luminació específica de l´eix de la riera a uns 10m d´alçada. 
En aquest projecte s´inclou la instal.lació de les lluminàries tipus Argo amb braç a la façana nord de la plaça, la substitució de les 
lluminàries existents a la façana del num 17 ( sud de la plaça) i la instal.lació de les columnes de 5m amb lluminàries tipus Argo a 
l´interior de la plaça. 
També s´inclou la il.luminació del monument, resolta amb 2 projectors tipus Maxiwoody situats en una columna de 5m per il.luminar la 
part anterior i un escombrador de llum tipus Miniluce per il.luminar la part posterior. 
També s´inclou el trasllat d´una columna de 10m que queda massa tapada per la copa frondosa de l´alzina. 
Es deixarà un tub de PE de diàmetre 110mm per cada línea i en els creuaments un tub de reserva. 
En els creuaments els tubs aniran formigonats en rasa, a 60cm com a mínim de la rasant d´acabat de paviment sota vorera i a 80cm 
sota calçada. 
Es construiran arquetes de distribució registrables de 40x40cm abans de cada columna o muntant, en els canvis de direcció i abans 
dels creuaments.  
 
Xarxa de gas 
 
S´enderrocarà l´armari d´obra que va executar la companyia de gas i que no ha tingut mai cap ús ( segons informació de la pròpia 
companyia)  
 
Xarxa de Baixa Tensió 
 
Aquest projecte inclou el soterrament de línees que creuen el c/ St Roc i el c/ Vilabertran.  
La xarxa s´executarà segons criteris de la companyia i segons plànols de projecte. 
La xarxa de baixa tensió anirà soterrada, i estarà formada per conduccions buides de pvc corrugat tipus asaflex de diàmetre 160 mm. 
amb rebliment amb sorra, banda de plàstic massís i banda de plàstic de senyalització. 
 
Xarxa de telecomunicacions 
 
Es deixaran dos tubs de PVC corrugat de diàmetre 110mm formigonats per al pas de futurs serveis i arquetes de 40x40cm 
 
 
1.C4 Pavimentació 
 
La pavimentació de l´actuació es pot dividir en: 
 
- pavimentació de la vorera perimetral 
 
. una subbase de material ceràmic amb compactació al 95% de PM i base de tot-ú de formigó amb compactació al 98% del PM, 
procedents de planta de reciclatge. 



. base de formigó HM-20 b ( 15cm de gruix) 

. capa de morter de 3cm 

. panot d´espina de peix de 20x20x4cm. 

. la vorera està confinada per una peça d´encintat de granit de Lx20x10cm i una rigola de peça blanca de formigó de 30x30x8cm sobre 
base de formigó HM-20b en la vorera nord i per una vorada granítica de 20x25cm i una peça blanca de formigó de 20x20x8cm en la 
cruïlla sud del c/ Colom. 
 
- pavimentació de les voreres de la plaça 
 
. una subbase de material ceràmic amb compactació al 95% de PM i base de tot-ú de formigó amb compactació al 98% del PM, 
procedents de planta de reciclatge. 
. base de formigó HM-20 b ( 15cm de gruix) 
. capa de morter de 3cm 
. panot de 4 pastilles de 20x20x4cm i panot gris de botons de 20x20x4cm com a indicador de perill en el gual rebaixat de la cantonada. 
. la vorera està confinada per una vorada de pedra de Figueres de recuperació i una rigola de formigó in situ de 30cm d´amplada. 
 
- pavimentació de l´itinerari diagonal seguint l´eix de la riera 
 
. una subbase de material ceràmic amb compactació al 95% de PM i base de tot-ú de formigó amb compactació al 98% del PM, 
procedents de planta de reciclatge. 
. encintats de doble o simple filada de totxo massís al sardinell sobre base de formigó HM-20.b 
. paviment de formigó amb àrid calcari  i colorant, rentat a l´aigua ( igual a l´executat en la Fase 1a del projecte), amb juntes a disc cada 
20m2 
. franges pavimentades amb totxo al sardinell per senyalitzar la direcció als invidents, sobre base de formigó HM-20.b 
 
- pavimentació de la zona de jocs infantils 
 
. una subbase de material ceràmic amb compactació al 95% de PM i base de tot-ú de formigó amb compactació al 98% del PM, 
procedents de planta de reciclatge. 
. base de formigó HM-20 b ( 15cm de gruix) 
. una capa de paviment continu de cautxú ( color a triar per la DO) i de gruix de 20 a 90mm segons la necessitat esmorteïdora del joc 
infantil. 
 
- pavimentació de la calçada del vial,  
 
. Es pavimentaran les zones grafiades amb paviment d’aglomerat asfàltic fonoadsorvent en calent, una capa D-12 (entre 5 i 10 cm) amb 
el corresponent reg d´adherència sobre l´asfalt existent.  
 
- Els guals de vianants estandaritzats seran de granit i estaran senyalitzats amb les peces de panot estriades, segons marca la 
normativa d´accessibilitat. 
- Els escossells seran de xapa metàl.lica galvanitzada a les voreres perimetrals i de filada de totxo massís al sardinell a la plaça. 
 
 
1.C5 Arbrat 
 
Es farà la plantació següent dotada de sistema de reg. 
 

       
Quercus Ilex p18/20           Pyrus Communis p 20/25 cm  Salvia Microphylla 



Les espècies es subministraran amb pa de terra o contenidor ( segons exemplar) 
Es presentaran les espècies, pertanyents a diferents vivers, per tal de poder escollir, segons la direcció facultativa, els exemplars amb 
les condicions i característiques més idònies per a ser plantats. 
 
 
1.C6 Mobiliari Urbà  
 
Es procedirà a la recol.locació de mobiliari existent i al subministrament i col�locació de mobiliari nou en els llocs grafiats en el plànol. 
 
Papereres:      
Paperera model Concèntrica ( sense voladís)de Durbanis  

 
 
 
Pilones: 
Pilona cilíndrica metàl.lica tipus Tubo    Pilona cilíndrica de cautxú tipus Baliza  
de Fundició Fàbregas negra,    de Sabacaucho, color negre. 
color RAL 9005 satinat 

     
 
 
Bancs i Cadires: 
Bancs i cadires ( 3.00, 1.80 i 0.65m) tipus Modo de Fàbregas 

 
 
 
 
 
 
 
 



Barana metàl.lica de tub de D50mm pintat ( segons detall inclòs en projecte) 
 
 
Font tipus Atlàntida de Santa&Cole: 

 
 
1.C7 Senyalització  
 
Es procedirà a la senyalització horitzontal i vertical de tot l´àmbit d´actuació segons plànol. 
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CAPÍTOL DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F210U103 ut desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà a magatzem
municipal segons detall planol (P - 6)

1,000297,25 297,25

2 F210U1U2 ut desmuntatge de mobiliari urbà, apilament en recinte d'obra i
recolocació del mateix (P - 7)

1,000151,60 151,60

3 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P -
57)

140,0002,45 343,00

4 F2194XC2 m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de
1 cm (P - 12)

3.785,0000,25 946,25

5 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 (P - 17)

80,0001,40 112,00

6 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 - 9)

458,0003,94 1.804,52

7 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 - 11)

904,0007,86 7.105,44

8 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 - 10)

6,0006,49 38,94

9 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 - 13)

330,0002,89 953,70

10 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

5,0003,78 18,90

11 F219U001 ut demolició d'armari, arquetes i font d'obra de fàbrica i transport de
runes (P - 14)

1,000242,86 242,86

12 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 23)

2.104,5001,01 2.125,55

13 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal i retirada d'ull de
perdiu realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 19)

139,0502,25 312,86

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

364,4252,89 1.053,19

15 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 - 26)

391,4883,10 1.213,61

16 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 - 29)

391,4885,76 2.254,97

17 F219U201 ut realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis (P - 16)

10,00031,35 313,50

18 F218U101 ut Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a abocador
(P - 8)

0,000191,34 0,00

19 F219U002 ut excavació d epou en la volta de la riera i arranjament de les
parets i retirada i transport d eruna (P - 15)

1,000119,59 119,59

CAPÍTOLTOTAL 01.01 19.407,73

EUR
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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 - 30)

356,02015,89 5.657,16

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 - 32)

230,26561,06 14.059,98

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 - 45)

51,7006,57 339,67

4 F97Z1520 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una
alçària fins a 50 cm (P - 46)

51,7005,18 267,81

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 - 44)

28,00011,56 323,68

6 F97422EA m 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 (P - 43)

11,0008,83 97,13

7 F973212U m Encintat de totxo al sardinell col·locat amb morter sobre base de
formigó (P - 42)

161,00019,85 3.195,85

8 F973212A m Encintat de doble fila de totxo al sardinell col·locats amb morter
sobre base de formigó (P - 41)

656,00022,97 15.068,32

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 - 34)

11,80035,23 415,71

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 - 38)

0,00037,01 0,00

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'alçària i rejuntada (P - 33)

102,60026,56 2.725,06

12 F961E59A m Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre
base de formigó  de25 a 30 cmd'alçària i rejuntada (P - 35)

43,30014,35 621,36

13 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 - 36)

2,00030,85 61,70

14 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 -
37)

1,00038,33 38,33

15 F965A2D9 m 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 (P - 39)

0,00017,35 0,00

16 F965A6DD m 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

0,00019,62 0,00

EUR



Projecte d´adequació de l´itinerari de vianants entre la plaça El.liptica i la plaça de l´Escorxador
Fase 1.b Plaça Tarradellas
Area Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.
abril de 2017

PRESSUPOST Pàg.:12/04/17 3Data:

de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 40)

17 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm,
tipus espina peix o 4 pastilles 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 inclos aixecament tapes (P - 49)

992,00015,87 15.743,04

18 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 - 51)

0,00027,04 0,00

19 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 - 50)

90,10022,55 2.031,76

20 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 - 52)

5,00033,64 168,20

21 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 - 53)

67,00027,29 1.828,43

22 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 - 54)

245,00021,69 5.314,05

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 - 56)

600,0000,61 366,00

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 - 55)

74,90445,86 3.435,10

25 E9P9U035 m2 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,  (P - 2)

165,00033,93 5.598,45

26 E9P9U030 m2 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,  (P - 1)

0,00039,78 0,00

27 E9P9U036 m2 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,  (P - 3)

74,00050,28 3.720,72

28 E9P9U037 m2 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,  (P - 4)

142,00057,45 8.157,90

29 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 - 47)

4,800224,70 1.078,56

30 F991UA40 u Escossell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
140x100x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó (P - 48)

4,000102,19 408,76

31 F932101J m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 31)

130,00019,72 2.563,60

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.02 93.286,33

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 - 21)

185,8605,58 1.037,10

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 - 22)

144,6001,84 266,06

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 - 25)

161,91810,86 1.758,43

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 - 32)

25,92061,06 1.582,68

5 F9Z4AA15 m2 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 (P - 58)

20,0002,12 42,40

6 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 - 26)

223,0323,10 691,40

7 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 - 29)

223,0325,76 1.284,66

8 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m (P - 72)

6,00037,53 225,18

9 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 - 73)

10,00048,65 486,50

10 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 - 74)

5,000146,35 731,75

11 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 - 75)

1,000155,18 155,18

12 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

53,0008,47 448,91

EUR
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(P - 68)

13 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
(P - 69)

62,50016,11 1.006,88

14 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
(P - 70)

56,00023,43 1.312,08

15 FD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de 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
(P - 71)

54,00034,56 1.866,24

16 FD5Z5CC4 u 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 (P - 65)

1,000102,94 102,94

17 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 - 67)

15,00059,58 893,70

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 - 66)

15,00053,38 800,70

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 - 63)

12,000118,01 1.416,12

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 - 64)

3,000135,27 405,81

21 FDK262Q7 u arquueta sorrera de formigó prefabricat o d'obra acabat remolinat
amb solera de formigó de 60x60x70 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 inclós
connexió a clavagueram (segons detall planols) (P - 93)

1,00086,12 86,12

22 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 - 95)

1,00039,14 39,14

23 FDKZU001 ut connexió a colector existent dins de la riera segons detall
FISERSA (P - 97)

1,0003.020,93 3.020,93

CAPÍTOLTOTAL 01.03 19.660,91

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 - 21)

26,1585,58 145,96

EUR
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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 - 22)

44,1301,84 81,20

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 - 25)

11,30010,86 122,72

4 F2285H00 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (P - 24) 12,30030,94 380,56

5 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 - 32)

0,60061,06 36,64

6 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 - 26)

31,3803,10 97,28

7 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 - 29)

31,3805,76 180,75

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 - 91)

3,00075,85 227,55

9 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 - 95)

3,00039,14 117,42

10 FDK262M7 u 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 (P - 92)

1,000105,90 105,90

11 FDKZHLD4 u 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 (P - 96)

1,000217,04 217,04

12 F2R0U022 ut muntatge de canonades provisionals per subministre d'aigua i
desmuntatge de la mateixa carrer Sant Roc-Vilabertran (exp
02844.01) (P - 28)

1,0001.272,32 1.272,32

13 F2R0U003 ut Connexió entre la canonada existent del c/ Vilabertran, Sant roc i
Plaça Josep Tarradelles, i vàlvules segons esquema FISERSA
(exp 02844.02) (P - 27)

1,0002.089,45 2.089,45

14 FN12U101 ut realització d'escomesa 1´´ sobre tub polietilè (exp 002844.05) (P
- 133)

8,000191,88 1.535,04

15 FFB25455 m 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 (P - 101)

1,0002,97 2,97

16 FFB27455 m 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 (P - 102)

53,0004,75 251,75

17 FFB1A625 m 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 (P - 99)

1,00020,70 20,70

18 FFB1E625 m 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 (P - 100)

45,00018,44 829,80

EUR
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19 FM21U070 u 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 (P - 132)

1,000464,29 464,29

CAPÍTOLTOTAL 01.04 8.179,34

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 - 21)

96,5005,58 538,47

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 - 22)

177,5401,84 326,67

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 - 25)

71,51010,86 776,60

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 - 32)

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 - 26)

115,8003,10 358,98

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 - 29)

115,8005,76 667,01

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 - 90)

22,00042,38 932,36

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 - 91)

3,00075,85 227,55

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 - 94)

22,00021,44 471,68

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 - 95)

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 - 107)

826,0004,26 3.518,76

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 - 108)

174,0001,14 198,36

13 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 109)

751,0007,90 5.932,90

14 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 - 106)

14,0002,06 28,84

15 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,

34,2003,59 122,78

EUR
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amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 105)

16 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 - 110)

22,00019,58 430,76

17 FHQ61G74 u Subministre i muntatge de projector maxiwoody o similar amb cos
mig led cob 30000ºK equip electrònic amb DIMBAR RTR i suport
per a columna
 (P - 119)

2,000641,05 1.282,10

18 FDG51457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 78)

240,0001,47 352,80

19 FDG5145U m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 79)

39,0003,06 119,34

20 FDG514U2 m Canalització amb 3 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 80)

8,0004,40 35,20

21 FDG514U5 m Canalització amb 4 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 83)

13,0005,60 72,80

22 FDG514U3 m Canalització amb 5 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 81)

41,0009,85 403,85

23 FDG514U4 m Canalització amb 6 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 82)

15,00011,05 165,75

24 FDG5U110 ml 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 (P - 89)

5,5008,43 46,37

25 FDG54477 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, (P - 87)

5,0006,01 30,05

26 FHM22701 u Braç mural, per ancorar a a paret segons detall fixat amb platina i
cargols (P - 112)

5,00053,33 266,65

27 FHMNU102 ut desmuntatge de linies aeries, lluminaries, braços d ela xarxa
obsoleta i trasllat a magatzem municipal, inclós remats de
pintura en façanes  (P - 114)

1,000750,00 750,00

28 FG23EA1U m 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  (P - 104)

28,0003,42 95,76

29 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó
 (P - 111)

19,000238,87 4.538,53

30 FHN94D21 u 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 suport per fixar a columna
 (P - 116)

18,000778,99 14.021,82

31 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 - 120)

3,000808,17 2.424,51

32 FHQ6U201 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 braç (P - 122)

5,000849,95 4.249,75

33 FHNM1313 u Conjunt MAXIOODY: projector òptica flood 35w 5200lm. Equip
electrònic amb DIMBAR RTR. Inclós suport a columna
troncocónica  (P - 117)

2,000779,05 1.558,10

EUR
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34 FHQ6U301 ut 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 (P -
123)

3,000693,83 2.081,49

35 FHQ6U302 ut 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 (P -
124)

1,000479,62 479,62

36 FHQ6U303 ut subministre i instal.lació de conjunt alimentador Vout 48-55v DC
240w guia Din+Dimbar (P - 125)

1,000478,93 478,93

37 FHQ6U115 ut legalització modificació quadre enllumenat existent (P - 121) 1,000600,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 48.740,36

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 - 21)

26,2605,58 146,53

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 - 22)

51,3201,84 94,43

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 - 25)

24,62010,86 267,37

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 - 32)

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 - 26)

31,5123,10 97,69

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 - 29)

31,5125,76 181,51

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 - 90)

3,00042,38 127,14

8 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 - 94)

3,00021,44 64,32

9 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 - 77)

18,0002,86 51,48

10 FDG52457 m 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 (P - 85)

46,0005,74 264,04

11 FG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15
J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada inclós mesures de senyalització segons companyia (P -
103)

15,0004,07 61,05

12 FDG5265U m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 11,0008,72 95,92

EUR
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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 - 86)

13 FDG0U001 ml cable d'alimentació UTP CAT 5E (P - 76) 90,0002,50 225,00

14 FHMNU201 ut Trasllat i instal.lació de repetidor de senyal de xarxa SMART
CITY model U-FLAG existent i adaptació quadre elèctric (P -
115)

1,000150,00 150,00

15 FHMNU001 ut Remats en façana, pintura inclosa, un cop realitzat el
desmuntatge de les línees aèries. (P - 113)

1,0001.250,00 1.250,00

16 FHQ0U001 ut desmuntatge de linies aeries existents, soterrament de linies
elèctriques i nou muntatge grapat per façana segons pressupost
ENDESA   NSCRGI 9028987 (P - 118)

0,5009.590,17 4.795,09

17 EG2B1311 m 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 (P - 5)

1,00036,53 36,53

CAPÍTOLTOTAL 01.06 7.988,70

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 - 21)

22,9225,58 127,90

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 - 22)

72,0401,84 132,55

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 - 25)

20,04010,86 217,63

4 F2285H00 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (P - 24) 13,36030,94 413,36

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 - 26)

27,5043,10 85,26

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 - 29)

27,5045,76 158,42

7 FR6P1595 u Trasplantament d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, 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)

0,000370,73 0,00

8 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 - 143)

5,0006,74 33,70

9 FR44J22C u 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 (P - 145)

4,000173,57 694,28

EUR
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10 FR45163B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l (P - 146)

1,000162,65 162,65

11 FR4H9D51 u Subministrament i plantació de Salvia microphylla en contenidor
de 2 l (P - 147)

348,0003,10 1.078,80

12 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 - 148)

5,00019,93 99,65

13 FR743L11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb
placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (festuca
rubra) (P - 151)

425,00010,32 4.386,00

14 FR7212J0 m2 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 (P - 150)

66,0001,12 73,92

15 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 - 144)

97,00029,62 2.873,14

16 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 - 130)

2,000133,97 267,94

17 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 - 131)

8,00042,76 342,08

18 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 - 98)

673,5005,05 3.401,18

19 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 - 126)

4,0005,16 20,64

20 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 - 91)

2,00075,85 151,70

21 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 - 95)

2,00039,14 78,28

22 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 - 77)

63,0002,86 180,18

23 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, (P - 84)

51,0002,03 103,53

24 FDG5447U m Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, (P - 88)

37,2003,25 120,90

25 FDG54477 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, (P - 87)

16,0006,01 96,16

EUR
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26 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 - 90)

11,00042,38 466,18

27 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 - 94)

11,00021,44 235,84

28 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 - 127)

180,0005,16 928,80

29 FJSAU011 ut Subministre i col.locació de difusor tipus rain bird 1800 (P - 128) 52,0004,12 214,24

30 FJSAU012 ut Subministre i col.locació d'aspersor tipus rain Bird 3500 (P - 129) 12,0009,80 117,60

CAPÍTOLTOTAL 01.07 17.262,51

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115F56 u Banc de 180 cm. tipus MODO de Fabregas de fusta tropical (P -
134)

1,000224,94 224,94

2 FQ115VA3 u Banc de 300 cm. tipus MODO de Fabregas de fusta tropical (P -
135)

8,000489,27 3.914,16

3 FQ11U101 ut Cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropical (P -
136)

6,000154,85 929,10

4 FQ21FC65 u Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis . (P -
138)

5,000336,97 1.684,85

5 FQ42F015 u Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA
h:900mm de color negre de Sabacaucho  (P - 140)

4,000102,18 408,72

6 FQ441551 u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de
color negre  (P - 142)

1,00033,44 33,44

7 FQ31V31C u Font per a exteriors model atlantida amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb
dau de formigó (P - 139)

1,000854,73 854,73

8 FQ42U011 ml subministre i col.locació de barana metal.lica de tub de 5 cm. de
diametre (veure fixa detall) (P - 141)

35,50030,00 1.065,00

9 FQ11U108 ut trasllat de jocs infantils existents a executar per empresa
especialista en jocs infantils i segons normes de seguretat vigent
(P - 137)

1,0001.181,00 1.181,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 10.295,94

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 - 62)

30,00024,39 731,70

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 - 159)

0,00072,08 0,00

3 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
- 59)

3,00039,76 119,28

EUR
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4 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 - 60)

2,00054,62 109,24

5 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 61)

4,00043,18 172,72

6 GBB21101 u Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat fixada
mecànicament (P - 158)

0,00036,43 0,00

7 GBA1U106 ut pintat de plaça de minusvalid manualment (P - 153) 2,000100,00 200,00

8 GBA1U002 paj partida alçada a justificar de fresatge de senyalització horitzontal
(P - 152)

1,00078,60 78,60

9 GBA31110 m2 marques superficials amb pintura de dues components,
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
inclos premarcatge(inclou (STOP, Cediu el pas, illetes, fletxes,
etc) (P - 157)

20,0002,89 57,80

10 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)

160,0000,23 36,80

11 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)

80,0001,04 83,20

12 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)

250,0006,59 1.647,50

CAPÍTOLTOTAL 01.09 3.236,84

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL CONTROL QUALITAT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HB00U001 paj control de qualitat segons memoria (P - 160) 1,0001.250,00 1.250,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 1.250,00

OBRA PRESSUPOST  2016EP01501

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT LABORAL11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 paj seguretat i salut laboral segons estudi (P - 161) 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: 12/04/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  demolicions 19.407,73

Capítol 01.02  pavimentació 93.286,33

Capítol 01.03  xarxa clavagueram 19.660,91

Capítol 01.04  xarxa aigua 8.179,34

Capítol 01.05  enllumenat públic 48.740,36

Capítol 01.06  xarxa futurs serveis 7.988,70

Capítol 01.07  jardineria 17.262,51

Capítol 01.08  mobiliari urbà 10.295,94

Capítol 01.09  senyalització 3.236,84

Capítol 01.10  control qualitat 1.250,00

Capítol 01.11  seguretat i salut laboral 4.680,00

Obra 01 Pressupost 2016EP015 233.988,66

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

233.988,66

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 2016EP015 233.988,66

233.988,66

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. PRESSUPOST GENERAL 



Projecte d´adequació de l´itinerari de vianants entre la plaça El.liptica i la plaça de l´Escorxador

Fase 1.b Plaça Tarradellas

Area Serveis Urbans. Ajuntament de Figueres.

abril de 2017

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 233.988,66

13 % despeses generals SOBRE 233.988,66..................................................................... 30.418,53

6 % benefici industrial SOBRE 233.988,66......................................................................... 14.039,32

Subtotal 278.446,51

21 % IVA SOBRE 278.446,51............................................................................................. 58.473,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 336.920,28336.920,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

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

l´Arquitecte                                       L´enginyer

Itziar Carrera Garcia de Cortazar                  Martí Pou Molinet






























