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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
46)

1,0002.183,17 2.183,17

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 2.183,17

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
48)

289,0002,10 606,90

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 49)

157,0001,53 240,21

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 50)

586,0004,88 2.859,68

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

1.081,3005,42 5.860,65

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 13)

189,55030,56 5.792,65

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 12)

248,62025,23 6.272,68

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
58)

4,0006,22 24,88

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)

4,0007,94 31,76

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 55)

25,0002,21 55,25

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

155,0008,38 1.298,90

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 215)

549,0008,82 4.842,18

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 213)

172,0007,12 1.224,64

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

15,000266,25 3.993,75
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14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

659,6006,82 4.498,47

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 214)

4.098,7500,28 1.147,65

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

1.758,16010,39 18.267,28

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

1.302,2404,80 6.250,75

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 52) 2,0001.500,00 3.000,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 53)

143,500225,00 32.287,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 98.555,78

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
59)

1,0007.200,00 7.200,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 60)

18.804,1000,34 6.393,39

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 61)

3.941,5404,00 15.766,16

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
62)

4.621,6102,90 13.402,67

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 63)

5.550,58010,00 55.505,80

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 64)

1.196,5906,50 7.777,84

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
65)

1.164,73032,00 37.271,36

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

1.126,1808,30 9.347,29

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 68)

87,9807,50 659,85

EUR
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10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 69)

156,84028,00 4.391,52

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 79)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 74)

17.710,1500,27 4.781,74

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

2.863,3101,76 5.039,43

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant
picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM (P - 75)

1.891,20017,00 32.150,40

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 76)

639,2709,00 5.753,43

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 81) 486,27012,32 5.990,85

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 72)

6.661,3504,21 28.044,28

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 80)

6.661,3501,00 6.661,35

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

8.762,7605,95 52.138,42

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 77)

1.149,2003,51 4.033,69

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 66)

689,50017,50 12.066,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 314.375,72

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 82)

185,00025,00 4.625,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 89)

399,00018,99 7.577,01

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 90)

558,00025,17 14.044,86

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 84)

142,00030,20 4.288,40

EUR
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5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 85)

60,00047,64 2.858,40

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 86)

200,40073,30 14.689,32

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 87)

287,03099,44 28.542,26

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 247)

115,00085,18 9.795,70

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 253)

163,52065,00 10.628,80

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 140)

24,00079,61 1.910,64

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 141)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 143)

4,000426,51 1.706,04

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 142)

6,000158,00 948,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 144)

5,000195,00 975,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 145)

9,500185,00 1.757,50

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 94)

27,000520,00 14.040,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 95)

24,00091,00 2.184,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 147)

201,0006,38 1.282,38

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 138)

54,00056,00 3.024,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 139)

54,00052,00 2.808,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 146)

24,000114,50 2.748,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 248)

44,00024,71 1.087,24

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 92)

32,00056,00 1.792,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa

73,00075,00 5.475,00

EUR
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mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 93)

25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 91)

2,000750,00 1.500,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 96)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 97)

5,00012,24 61,20

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 245) 45,00017,28 777,60

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 246)

180,00024,00 4.320,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

28,000140,00 3.920,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

12,00098,00 1.176,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 254) 120,00010,50 1.260,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 88)

250,00025,00 6.250,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

1,000628,00 628,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 237)

1,000231,00 231,00

36 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 249)

30,00019,00 570,00

37 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 250)

25,00024,00 600,00

38 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 251)

15,00060,00 900,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 252) 318,4004,80 1.528,32

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 162.509,67

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 220)

907,71023,00 20.877,33

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó

1.047,00020,33 21.285,51

EUR
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HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 230)

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 98)

8,00022,35 178,80

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
225)

445,00018,71 8.325,95

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
226)

13,20036,00 475,20

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 227)

105,00054,00 5.670,00

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 228)

30,00034,00 1.020,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 229)

60,00032,00 1.920,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 231)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

414,75079,13 32.819,17

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

3.487,20015,93 55.551,10

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 113)

850,00016,64 14.144,00

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
112)

146,36068,00 9.952,48

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 114)

850,00011,47 9.749,50

15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

3.838,80023,10 88.676,28
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necessitat d'humectació. (P - 221)

16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 222)

117,80020,31 2.392,52

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 223)

131,57025,00 3.289,25

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 233)

6.845,9000,42 2.875,28

19 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 2)

362,15059,77 21.645,71

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 232)

2.804,5000,44 1.233,98

21 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc (P - 104)

628,56064,77 40.711,83

22 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

611,51064,66 39.540,24

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 103)

170,0007,82 1.329,40

24 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats
sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon
comú, cobriment d el allavor amb recebo. (P - 123)

1.118,02032,02 35.799,00

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 99)

516,00013,79 7.115,64

26 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x
40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb
terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert (P -
122)

720,25030,00 21.607,50

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
121)

1.463,97021,00 30.743,37

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

0,00021,00 0,00

29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 100)

79,00058,00 4.582,00
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30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 101) 1,9105.000,00 9.550,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 102)

152,00046,58 7.080,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 500.141,20

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 195)

2.916,3600,18 524,94

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 196)

2.916,3600,25 729,09

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 198)

775,27230,68 23.785,34

4 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
- 197)

320,00011,81 3.779,20

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 194)

1.976,3603,21 6.344,12

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 209)

78,00021,98 1.714,44

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 161)

110,000125,43 13.797,30

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 210)

320,00026,95 8.624,00

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 211)

2.916,3601,16 3.382,98

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 212) 246,0001,46 359,16

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 208)

8,000133,50 1.068,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 206)

38,00075,14 2.855,32

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 202)

12,000210,00 2.520,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 203)

13,000152,12 1.977,56

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 201)

11,000148,66 1.635,26
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16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
207)

12,00068,73 824,76

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 200)

20,000271,20 5.424,00

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 199)

3,000185,30 555,90

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
204)

1,00097,94 97,94

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 10 a
12 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 205)

26,00021,98 571,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 80.570,79

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 172)

15,000325,51 4.882,65

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 173)

4,000627,94 2.511,76

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 176)

30,00080,00 2.400,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antióxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 181)

19,00055,00 1.045,00

5 FQ42F017 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antiòxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armaduras. (P - 182)

5,000155,00 775,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 177)

1,0006.134,12 6.134,12

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 106)

42,00080,00 3.360,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 105)

2,0001.150,00 2.300,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de
Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 174)

36,000629,00 22.644,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 175)

2,000290,00 580,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 46.632,53
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 127)

158,120115,50 18.262,86

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 29)

12,50055,00 687,50

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 125)

669,50026,25 17.574,38

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 126)

511,00036,50 18.651,50

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 115)

12,00099,80 1.197,60

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 116)

38,00097,63 3.709,94

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
119)

8,000126,46 1.011,68

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 118)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
164)

14,000104,05 1.456,70

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
117)

25,000123,71 3.092,75

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
165)

27,000166,71 4.501,17

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
166)

2,000207,71 415,42

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 30)

1,0002.511,55 2.511,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 73.073,05

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 410,0000,85 348,50

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 11Data:

cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 129)

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 128)

885,0000,96 849,60

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 130)

53,0001,95 103,35

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 131)

275,0002,25 618,75

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 132)

152,0002,20 334,40

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 133)

65,0006,92 449,80

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 134)

15,00053,00 795,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 135)

7,00053,00 371,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col.locat a terra formigonat. (P - 137)

112,00016,75 1.876,00

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 108)

7,00067,09 469,63

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 109)

5,00031,21 156,05

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
110)

2,000500,00 1.000,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 136)

1,00042.798,74 42.798,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 50.170,82

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 26)

651,9209,51 6.199,76

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 14)

301,46081,00 24.418,26

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 11.732,7600,94 11.028,79
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N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades
reglamentaries. (P - 15)

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 24)

79,74094,00 7.495,56

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries. (P - 16)

4.084,5000,94 3.839,43

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i
curat. (P - 19)

317,26090,00 28.553,40

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 17)

17.421,2501,00 17.421,25

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 22)

1.124,00025,20 28.324,80

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 219)

545,5006,00 3.273,00

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 27)

545,5002,18 1.189,19

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 107)

255,5006,00 1.533,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 133.276,44

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 178)

1,0007.477,00 7.477,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 179)

1,0003.000,00 3.000,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150
(P - 180)

2,000824,00 1.648,00

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 183)

1,0001.138,00 1.138,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 184)

3,0001.347,00 4.041,00
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6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 185)

1,0001.573,00 1.573,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 186)

1,0002.839,00 2.839,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 187)

2,0001.254,00 2.508,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 188)

1,0001.090,00 1.090,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 189)

1,0001.198,00 1.198,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 190)

1,0002.494,00 2.494,00

12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 191) 1,0008.123,00 8.123,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 192)

1,0006.968,00 6.968,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 193)

1,0003.600,00 3.600,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 47.697,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 25)

423,33012,00 5.079,96

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 20)

8.776,0401,05 9.214,84

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 21)

964,50022,00 21.219,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 18)

171,14090,00 15.402,60

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 23)

0,80094,00 75,20

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 83)

3,000570,00 1.710,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 173)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el
manteniment de la sèquia en foncionament (P - 149)

1,0007.000,00 7.000,00

9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 150)

1,0001.900,00 1.900,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12 61.601,60
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

30,0006,82 204,60

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

13,5004,80 64,80

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

1,50079,13 118,70

4 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

1,97064,66 127,38

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

304,8008,30 2.529,84

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

304,8009,00 2.743,20

7 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

1.333,5002,05 2.733,68

8 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

180,0004,20 756,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 238)

76,00060,00 4.560,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

11,00098,00 1.078,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

2,000140,00 280,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 242)

64,000100,00 6.400,00

13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i
càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 243)

12,00080,00 960,00

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 244) 1,000180,00 180,00
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15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 241) 76,00055,00 4.180,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13 26.916,20

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

30,0005,42 162,60

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

20,0006,82 136,40

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

6,0004,80 28,80

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

6,000266,25 1.597,50

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

6,90010,39 71,69

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

138,7208,30 1.151,38

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

87,7209,00 789,48

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

58,6505,95 348,97

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 5)

510,00027,00 13.770,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 239)

4,000337,00 1.348,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 240)

13,000190,00 2.470,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

4,20079,13 332,35

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

30,00015,93 477,90
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14 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,72364,66 46,75

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 1) 1,0001.450,00 1.450,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14 24.181,82

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

100,0005,42 542,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

13,5004,80 64,80

3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

345,0008,30 2.863,50

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

345,0001,76 607,20

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 221)

51,75023,10 1.195,43

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
112)

9,00068,00 612,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

293,2509,00 2.639,25

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

59,5105,95 354,08

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

16,50079,13 1.305,65

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

100,00015,93 1.593,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

6,000140,00 840,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.15 12.616,91
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 218)

25,00022,50 562,50

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 28)

16,000110,00 1.760,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.16 2.322,50

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

86,0005,42 466,12

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

12,5004,80 60,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

40,0006,82 272,80

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

16,12510,39 167,54

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

210,1758,30 1.744,45

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

88,1509,00 793,35

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

116,5505,95 693,47

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

101,85021,00 2.138,85

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

17,20079,13 1.361,04

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb

86,00015,93 1.369,98

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 18Data:

formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

3,16064,66 204,33

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 6)

641,0001,15 737,15

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 7)

20,00023,50 470,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 8)

45,00027,76 1.249,20

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 9)

15,00034,00 510,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 10)

855,0006,00 5.130,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.17 17.368,28

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL INSTALACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 45) 1,00010.925,00 10.925,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 39) 1,0002.906,00 2.906,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 40) 1,000291,00 291,00

4 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 36) 14,000735,00 10.290,00

5 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 38)

50,000882,50 44.125,00

6 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 42)

14,000201,00 2.814,00

7 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 43)

50,000235,00 11.750,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 41)

12,0001.387,00 16.644,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 35) 76,00019,35 1.470,60

10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 32) 1.397,0006,15 8.591,55

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 33) 1.397,0005,18 7.236,46

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 34) 777,0003,35 2.602,95

EUR
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13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 37) 76,0002,75 209,00

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 44) 3,0001.260,00 3.780,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 123.635,56

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL INSTALACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 71)

2.575,0001,21 3.115,75

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 70)

60,0002,45 147,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 148)

2.575,0003,10 7.982,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 171)

4,00023,93 95,72

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

8,000140,00 1.120,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 163) 4,00035,17 140,68

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 162) 30,00030,00 900,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 151) 1,000550,00 550,00

9 FG00UESE U Programador elèctric de reg amb modem de gestió centrelitzada
de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 152)

2,0002.400,00 4.800,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 159)

750,0005,40 4.050,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 158)

400,0008,21 3.284,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 157)

1.500,0002,00 3.000,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 160)

22,00028,00 616,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 258)

4,000680,00 2.720,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 156)

4,000550,00 2.200,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 167)

4,000175,00 700,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle
complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 168)

180,00021,00 3.780,00

18 FJSBA120 u 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

18,000108,00 1.944,00

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 20Data:

regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 170)

19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
169)

320,00010,00 3.200,00

20 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

2.485,0002,05 5.094,25

21 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

1.150,0004,20 4.830,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 54.269,90

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL INSTALACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE
MANRESA sa. (P - 155)

1,000170.709,75 170.709,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 170.709,75

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL INSTALACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR00 UT FECSA-ENDESA (P - 11) 1,000280.117,73 280.117,73

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 280.117,73

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE (P - 257) 1,0004.188,24 4.188,24

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 4.188,24

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 256) 1,00010.456,00 10.456,00

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 10.456,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 255) 1,0001.815,63 1.815,63

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 1.815,63

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 259) 1,0002.984,15 2.984,15

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 2.984,15

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 31) 1,00011.866,99 11.866,99

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 11.866,99

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA01

CAPÍTUL CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPÍTOL CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE (P - 4) 1,00024.368,00 24.368,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 24.368,00

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  INICI D´OBRES 2.183,17

Subcapítol 01.01.02  ENDERROCS 98.555,78

Subcapítol 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 314.375,72

Subcapítol 01.01.04  SANEJAMENT 162.509,67

Subcapítol 01.01.05  VIALITAT 500.141,20

Subcapítol 01.01.06  JARDINERIA 80.570,79

Subcapítol 01.01.07  MOBILIARI URBA 46.632,53

Subcapítol 01.01.08  SERRALLERIA 73.073,05

Subcapítol 01.01.09  SENYALITZACIÓ 50.170,82

Subcapítol 01.01.10  MURS 133.276,44

Subcapítol 01.01.11  JOCS INFANTILS 47.697,00

Subcapítol 01.01.12  CANAL SÈQUIA 61.601,60

Subcapítol 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 26.916,20

Subcapítol 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 24.181,82

Subcapítol 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 12.616,91

Subcapítol 01.01.16  VARIS 2.322,50

Subcapítol 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA 17.368,28

Capítul 01.01  OBRA CIVIL 1.654.193,48

Subcapítol 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 123.635,56

Subcapítol 01.02.02  XARXA DE REG 54.269,90

Subcapítol 01.02.03  XARXA D´AIGUA 170.709,75

Subcapítol 01.02.04  XARXA ELÈCTRICA 280.117,73

Capítul 01.02  INSTALACIONS 628.732,94

Subcapítol 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 4.188,24

Subcapítol 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 10.456,00

Subcapítol 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 1.815,63

Subcapítol 01.03.04  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 2.984,15

Subcapítol 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 11.866,99

Capítul 01.03  SEGURETAT I SALUT 31.311,01

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 24.368,00

Capítul 01.04  CONTROL DE QUALITAT 24.368,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.338.605,43

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

NIVELL 2: Capítul Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítul 01.01  OBRA CIVIL 1.654.193,48

Capítul 01.02  INSTALACIONS 628.732,94

Capítul 01.03  SEGURETAT I SALUT 31.311,01

Capítul 01.04  CONTROL DE QUALITAT 24.368,00

Obra 01 Presupuesto MANRESA 2.338.605,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.338.605,43

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MANRESA 2.338.605,43

euros
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2.338.605,43

euros



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 2.338.605,43

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.338.605,43........................................................... 304.018,71

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.338.605,43......................................................... 140.316,33

Subtotal 2.782.940,47

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.782.940,472.782.940,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS SET-CENTS VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS )



Pressupost
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
50)

0,3032.183,17 661,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 661,50

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
52)

238,0002,10 499,80

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 53)

106,0001,53 162,18

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 54)

504,0004,88 2.459,52

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 58)

488,1005,42 2.645,50

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 18)

143,50030,56 4.385,36

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 17)

81,02025,23 2.044,13

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
62)

4,0006,22 24,88

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 61)

4,0007,94 31,76

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 59)

25,0002,21 55,25

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 60)

155,0008,38 1.298,90

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 219)

77,4008,82 682,67

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 217)

0,0007,12 0,00

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 51)

9,000266,25 2.396,25

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE I

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17* 2Data:

14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 128)

392,2006,82 2.674,80

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 218)

2.598,7500,28 727,65

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 221)

769,70010,39 7.997,18

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 55)

977,9004,80 4.693,92

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 56) 1,0001.500,00 1.500,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 57)

143,500225,00 32.287,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 66.567,25

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
63)

0,1707.200,00 1.224,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 64)

4.012,8000,34 1.364,35

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 65)

1.058,1004,00 4.232,40

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
66)

1.899,1502,90 5.507,54

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 67)

1.837,20010,00 18.372,00

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 68)

883,3406,50 5.741,71

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
69)

671,64032,00 21.492,48

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 71)

554,9108,30 4.605,75

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 72)

63,2307,50 474,23
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10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 73)

125,88028,00 3.524,64

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 83)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 78)

4.415,3500,27 1.192,14

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 77)

1.618,9501,76 2.849,35

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant
picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM (P - 79)

1.129,31017,00 19.198,27

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 80)

611,2709,00 5.501,43

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 85) 486,27012,32 5.990,85

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 76)

297,5504,21 1.252,69

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 84)

297,5501,00 297,55

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 220)

5.978,5505,95 35.572,37

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 81)

559,0003,51 1.962,09

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 70)

689,50017,50 12.066,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 152.422,09

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 86)

120,00025,00 3.000,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 93)

128,00018,99 2.430,72

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 94)

251,00025,17 6.317,67

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 88)

20,00030,20 604,00
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5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 89)

60,00047,64 2.858,40

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 90)

6,00073,30 439,80

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 91)

287,03099,44 28.542,26

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 251)

22,00085,18 1.873,96

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 257)

54,08065,00 3.515,20

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 144)

14,00079,61 1.114,54

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 145)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 147)

3,000426,51 1.279,53

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 146)

2,000158,00 316,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 148)

2,200195,00 429,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 149)

7,100185,00 1.313,50

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 98)

19,800520,00 10.296,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 99)

14,00091,00 1.274,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 151)

131,0006,38 835,78

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 142)

24,00056,00 1.344,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 143)

24,00052,00 1.248,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 150)

14,000114,50 1.603,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 252)

44,00024,71 1.087,24

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 96)

0,00056,00 0,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa

0,00075,00 0,00
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mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 97)

25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 95)

1,000750,00 750,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
100)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
101)

5,00012,24 61,20

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 249) 45,00017,28 777,60

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 250)

0,00024,00 0,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

15,000140,00 2.100,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 239)

3,00098,00 294,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 258) 0,00010,50 0,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 92)

250,00025,00 6.250,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 240)

0,000628,00 0,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 241)

0,000231,00 0,00

36 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 253)

15,00019,00 285,00

37 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 254)

10,00024,00 240,00

38 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 255)

0,00060,00 0,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 256) 144,0004,80 691,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 83.171,60

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 224)

403,51023,00 9.280,73
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2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 234)

506,00020,33 10.286,98

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 102)

0,00022,35 0,00

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
229)

130,00018,71 2.432,30

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
230)

13,20036,00 475,20

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 231)

51,80054,00 2.797,20

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 232)

14,00034,00 476,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 233)

28,00032,00 896,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 235)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 115)

187,06079,13 14.802,06

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 124)

1.392,00015,93 22.174,56

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 117)

454,00016,64 7.554,56

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
116)

95,34068,00 6.483,12

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 118)

454,00011,47 5.207,38
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15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 225)

1.486,31023,10 34.333,76

16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 226)

0,00020,31 0,00

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 227)

0,00025,00 0,00

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 237)

1.863,5500,42 782,69

19 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 8)

189,72059,77 11.339,56

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 236)

1.312,0000,44 577,28

21 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc (P - 108)

0,00064,77 0,00

22 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 9)

321,09064,66 20.761,68

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 107)

0,0007,82 0,00

24 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats
sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon
comú, cobriment d el allavor amb recebo. (P - 127)

0,00032,02 0,00

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 103)

273,00013,79 3.764,67

26 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x
40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb
terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert (P -
126)

0,00030,00 0,00

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
125)

945,39021,00 19.853,19

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 228)

0,00021,00 0,00
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29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 104)

30,00058,00 1.740,00

30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 105) 1,0005.000,00 5.000,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 106)

0,00046,58 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 181.018,92

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 199)

246,0000,18 44,28

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 200)

246,0000,25 61,50

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 202)

82,80030,68 2.540,30

4 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
- 201)

56,00011,81 661,36

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 198)

246,0003,21 789,66

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 213)

3,00021,98 65,94

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 165)

30,000125,43 3.762,90

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 214)

56,00026,95 1.509,20

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 215)

246,0001,16 285,36

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 216) 246,0001,46 359,16

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 212)

0,000133,50 0,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 210)

11,00075,14 826,54

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 206)

0,000210,00 0,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25

0,000152,12 0,00
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cm (P - 207)

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 205)

0,000148,66 0,00

16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
211)

0,00068,73 0,00

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 204)

9,000271,20 2.440,80

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 203)

0,000185,30 0,00

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
208)

0,00097,94 0,00

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 10 a
12 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 209)

14,00021,98 307,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 13.654,72

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 176)

0,000325,51 0,00

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 177)

0,000627,94 0,00

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 180)

8,00080,00 640,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antióxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 185)

9,00055,00 495,00

5 FQ42F017 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antiòxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armaduras. (P - 186)

2,000155,00 310,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 181)

0,0006.134,12 0,00

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 110)

0,00080,00 0,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 109)

0,0001.150,00 0,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de
Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 178)

0,000629,00 0,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 179)

0,000290,00 0,00
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 1.445,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 131)

94,720115,50 10.940,16

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 34)

12,50055,00 687,50

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 129)

0,00026,25 0,00

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 130)

0,00036,50 0,00

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 119)

0,00099,80 0,00

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 120)

0,00097,63 0,00

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
123)

0,000126,46 0,00

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 122)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
168)

3,000104,05 312,15

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
121)

14,000123,71 1.731,94

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
169)

2,000166,71 333,42

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
170)

2,000207,71 415,42

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 35)

1,0002.511,55 2.511,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 16.932,14

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

EUR
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SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10
cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 133)

275,0000,85 233,75

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 132)

135,0000,96 129,60

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 134)

25,0001,95 48,75

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 135)

205,0002,25 461,25

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 136)

0,0002,20 0,00

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 137)

23,0006,92 159,16

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 138)

6,00053,00 318,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 139)

6,00053,00 318,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col.locat a terra formigonat. (P - 141)

42,00016,75 703,50

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 112)

0,00067,09 0,00

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 113)

3,00031,21 93,63

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
114)

1,000500,00 500,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 140)

0,00042.798,74 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 2.965,64

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 31)

217,6109,51 2.069,47

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

148,39081,00 12.019,59
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desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 19)

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades
reglamentaries. (P - 20)

5.241,5000,94 4.927,01

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 29)

56,04094,00 5.267,76

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries. (P - 21)

2.899,5000,94 2.725,53

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i
curat. (P - 24)

179,32090,00 16.138,80

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 22)

10.612,2401,00 10.612,24

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 27)

596,60025,20 15.034,32

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 223)

281,8006,00 1.690,80

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 32)

281,8002,18 614,32

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 111)

70,0006,00 420,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 71.519,84

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 182)

0,0007.477,00 0,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 183)

0,0003.000,00 0,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150
(P - 184)

0,000824,00 0,00

EUR
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4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 187)

0,0001.138,00 0,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 188)

0,0001.347,00 0,00

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 189)

0,0001.573,00 0,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 190)

0,0002.839,00 0,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 191)

0,0001.254,00 0,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 192)

0,0001.090,00 0,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 193)

0,0001.198,00 0,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 194)

0,0002.494,00 0,00

12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 195) 0,0008.123,00 0,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 196)

0,0006.968,00 0,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 197)

0,0003.600,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 30)

0,00012,00 0,00

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 25)

0,0001,05 0,00

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 26)

0,00022,00 0,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 23)

0,00090,00 0,00

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 28)

0,00094,00 0,00

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 87)

0,000570,00 0,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 177)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el
manteniment de la sèquia en foncionament (P - 153)

0,0007.000,00 0,00
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9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 154)

0,0001.900,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 128)

30,0006,82 204,60

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 55)

13,5004,80 64,80

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 115)

1,50079,13 118,70

4 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 9)

1,97064,66 127,38

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 71)

84,0008,30 697,20

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 82)

84,0009,00 756,00

7 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 157)

367,5002,05 753,38

8 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 158)

180,0004,20 756,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 242)

19,00060,00 1.140,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 239)

7,00098,00 686,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

1,000140,00 140,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 246)

12,000100,00 1.200,00
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13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i
càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 247)

7,00080,00 560,00

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 248) 1,000180,00 180,00

15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 245) 19,00055,00 1.045,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13 8.429,06

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 58)

30,0005,42 162,60

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 128)

20,0006,82 136,40

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 55)

6,0004,80 28,80

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 51)

6,000266,25 1.597,50

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 221)

6,90010,39 71,69

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 71)

72,0808,30 598,26

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 82)

45,5809,00 410,22

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 220)

30,4755,95 181,33

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 10)

265,00027,00 7.155,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 243)

3,000337,00 1.011,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 244)

5,000190,00 950,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 115)

4,20079,13 332,35

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces

30,00015,93 477,90
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de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 124)

14 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 9)

0,72364,66 46,75

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 7) 0,0001.450,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14 13.159,80

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 58)

60,0005,42 325,20

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 55)

13,5004,80 64,80

3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 71)

165,0008,30 1.369,50

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 77)

165,0001,76 290,40

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 225)

24,75023,10 571,73

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
116)

6,00068,00 408,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 82)

140,2509,00 1.262,25

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 220)

28,4605,95 169,34

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 115)

10,50079,13 830,87

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 124)

60,00015,93 955,80

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,

4,000140,00 560,00
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arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.15 6.807,89

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 222)

25,00022,50 562,50

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 33)

0,000110,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.16 562,50

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 58)

38,0005,42 205,96

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 55)

5,0004,80 24,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 128)

25,0006,82 170,50

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 221)

7,80010,39 81,04

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 71)

80,3008,30 666,49

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 82)

38,4509,00 346,05

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 220)

43,0005,95 255,85

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 228)

33,00021,00 693,00

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 115)

8,50079,13 672,61
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10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 124)

38,00015,93 605,34

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 9)

2,06064,66 133,20

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 11)

251,0001,15 288,65

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 12)

20,00023,50 470,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P -
13)

20,00027,76 555,20

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P -
14)

15,00034,00 510,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 15)

575,0006,00 3.450,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.17 9.127,89

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 49) 1,00010.925,00 10.925,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 43) 1,0002.906,00 2.906,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 44) 1,000291,00 291,00

4 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 42)

5,000882,50 4.412,50

5 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 46)

7,000201,00 1.407,00

6 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 47)

5,000235,00 1.175,00

7 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 40) 7,000735,00 5.145,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 45)

7,0001.387,00 9.709,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 39) 19,00019,35 367,65
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10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 36) 385,0006,15 2.367,75

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 37) 385,0005,18 1.994,30

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 38) 162,5003,35 544,38

13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 41) 19,0002,75 52,25

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 48) 1,0001.260,00 1.260,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 42.556,83

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 75)

385,0001,21 465,85

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 74)

20,0002,45 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 152)

385,0003,10 1.193,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 175)

1,00023,93 23,93

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

2,000140,00 280,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 167) 1,00035,17 35,17

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 166) 5,00030,00 150,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 155) 1,000550,00 550,00

9 FG00UESE U Programador elèctric de reg amb modem de gestió centrelitzada
de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 156)

1,0002.400,00 2.400,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 163)

100,0005,40 540,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 162)

0,0008,21 0,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 161)

300,0002,00 600,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 164)

4,00028,00 112,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 259)

1,000680,00 680,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 160)

1,000550,00 550,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 171)

1,000175,00 175,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle

15,00021,00 315,00

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE I

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17* 20Data:

complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 172)

18 FJSBA120 u 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 nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 174)

4,000108,00 432,00

19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
173)

56,00010,00 560,00

20 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 157)

385,0002,05 789,25

21 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 158)

100,0004,20 420,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 10.320,70

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGAIGUAI UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost d´AIGÚES DE
MANRESA (P - 159)

1,00027.171,30 27.171,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 27.171,30

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ELECTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR01 UT FECSA-ENDESA (P - 16) 1,00084.936,73 84.936,73

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 84.936,73

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 001 PA PROT. INDIV. SEG. PROJ. (P - 1) 1,0001.529,68 1.529,68

2 002 PA PROT.COL.SEG.PROJ. (P - 2) 1,0007.006,50 7.006,50

3 003 PA MESSER. PREV. SEG. PROJ. (P - 3) 1,000607,56 607,56
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4 004 PA SENY. PROV. SEG. PROJ. (P - 4) 1,0001.194,15 1.194,15

5 005 PA EQUIP. SEG.PROJ. (P - 5) 1,0003.966,24 3.966,24

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 14.304,13

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPÍTOL CONTROL DEMATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 006 PA C.MATERIALS SEG.PROJ. (P - 6) 1,0008.474,00 8.474,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 8.474,00

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE I

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  INICI D´OBRES 661,50

Subcapítol 01.01.02  ENDERROCS 66.567,25

Subcapítol 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 152.422,09

Subcapítol 01.01.04  SANEJAMENT 83.171,60

Subcapítol 01.01.05  VIALITAT 181.018,92

Subcapítol 01.01.06  JARDINERIA 13.654,72

Subcapítol 01.01.07  MOBILIARI URBA 1.445,00

Subcapítol 01.01.08  SERRALLERIA 16.932,14

Subcapítol 01.01.09  SENYALITZACIO 2.965,64

Subcapítol 01.01.10  MURS 71.519,84

Subcapítol 01.01.11  JOCS INFANTILS 0,00

Subcapítol 01.01.12  CANAL SÈQUIA 0,00

Subcapítol 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 8.429,06

Subcapítol 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 13.159,80

Subcapítol 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 6.807,89

Subcapítol 01.01.16  VARIS 562,50

Subcapítol 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA 9.127,89

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 628.445,84

Subcapítol 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 42.556,83

Subcapítol 01.02.02  XARXA DE REG 10.320,70

Subcapítol 01.02.03  XARXA D´AIGUA 27.171,30

Subcapítol 01.02.04  XARXA ELECTRICA 84.936,73

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 164.985,56

Subcapítol 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 14.304,13

Subcapítol 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 0,00

Subcapítol 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 0,00

Subcapítol 01.03.04  SENYALITZACIO PROVISIONAL 0,00

Subcapítol 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 0,00

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 14.304,13

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DEMATERIALS 8.474,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 8.474,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
816.209,53

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

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 628.445,84

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 164.985,56

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 14.304,13

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 8.474,00

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE I 816.209,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
816.209,53

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE I 816.209,53

euros
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816.209,53

euros



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE I

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 816.209,53

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 816.209,53.............................................................. 106.107,24

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 816.209,53............................................................ 48.972,57

Subtotal 971.289,34

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 971.289,34971.289,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS SETANTA-UN MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )



Pressupost
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
46)

0,1672.183,17 364,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 364,59

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
48)

0,0002,10 0,00

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 49)

0,0001,53 0,00

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 50)

27,0004,88 131,76

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

271,0005,42 1.468,82

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 13)

34,05030,56 1.040,57

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 12)

66,80025,23 1.685,36

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
58)

0,0006,22 0,00

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)

0,0007,94 0,00

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 55)

0,0002,21 0,00

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

0,0008,38 0,00

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 215)

21,6008,82 190,51

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 213)

172,0007,12 1.224,64

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

0,000266,25 0,00

EUR
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14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

0,0006,82 0,00

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 214)

0,0000,28 0,00

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

377,66010,39 3.923,89

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 52) 0,0001.500,00 0,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 53)

0,000225,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 9.665,55

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
59)

0,2807.200,00 2.016,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 60)

4.565,5000,34 1.552,27

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 61)

1.392,0004,00 5.568,00

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
62)

1.485,3002,90 4.307,37

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 63)

1.292,58010,00 12.925,80

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 64)

50,4006,50 327,60

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
65)

16,00032,00 512,00

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

27,2008,30 225,76

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 68)

0,0007,50 0,00

EUR
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10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 69)

0,00028,00 0,00

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 79)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 74)

4.848,0000,27 1.308,96

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

114,0001,76 200,64

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant
picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM (P - 75)

40,00017,00 680,00

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 76)

0,0009,00 0,00

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 81) 0,00012,32 0,00

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 72)

115,2004,21 484,99

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 80)

115,2001,00 115,20

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

2.784,2105,95 16.566,05

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 77)

325,0003,51 1.140,75

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 66)

0,00017,50 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 47.931,39

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 82)

0,00025,00 0,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 89)

104,00018,99 1.974,96

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 90)

50,00025,17 1.258,50

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 84)

0,00030,20 0,00

EUR
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5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 85)

0,00047,64 0,00

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 86)

0,00073,30 0,00

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 87)

0,00099,44 0,00

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 247)

75,00085,18 6.388,50

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 253)

0,00065,00 0,00

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 140)

0,00079,61 0,00

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 141)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 143)

0,000426,51 0,00

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 142)

0,000158,00 0,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 144)

0,000195,00 0,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 145)

0,000185,00 0,00

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 94)

0,000520,00 0,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 95)

0,00091,00 0,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 147)

0,0006,38 0,00

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 138)

7,00056,00 392,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 139)

7,00052,00 364,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 146)

0,000114,50 0,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 248)

0,00024,71 0,00

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 92)

18,00056,00 1.008,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa

11,00075,00 825,00
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mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 93)

25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 91)

0,000750,00 0,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 96)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 97)

0,00012,24 0,00

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 245) 0,00017,28 0,00

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 246)

0,00024,00 0,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

2,000140,00 280,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

0,00098,00 0,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 254) 120,00010,50 1.260,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 88)

0,00025,00 0,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

0,000628,00 0,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 237)

0,000231,00 0,00

36 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 251)

0,00060,00 0,00

37 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 249)

0,00019,00 0,00

38 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 250)

0,00024,00 0,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 252) 0,0004,80 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 13.750,96

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 220)

32,80023,00 754,40

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó

170,00020,33 3.456,10
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HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 230)

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 98)

0,00022,35 0,00

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
225)

0,00018,71 0,00

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
226)

0,00036,00 0,00

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 227)

7,20054,00 388,80

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 228)

2,00034,00 68,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 229)

4,00032,00 128,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 231)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

26,60079,13 2.104,86

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

266,00015,93 4.237,38

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 113)

0,00016,64 0,00

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
112)

0,00068,00 0,00

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 114)

0,00011,47 0,00

15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

898,54023,10 20.756,27
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necessitat d'humectació. (P - 221)

16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 222)

0,00020,31 0,00

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 223)

43,77025,00 1.094,25

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 233)

2.824,7000,42 1.186,37

19 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 2)

0,00059,77 0,00

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 232)

0,0000,44 0,00

21 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc (P - 104)

544,66064,77 35.277,63

22 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 103)

0,0007,82 0,00

24 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats
sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon
comú, cobriment d el allavor amb recebo. (P - 123)

738,60032,02 23.649,97

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 99)

0,00013,79 0,00

26 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x
40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb
terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert (P -
122)

457,63030,00 13.728,90

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
121)

0,00021,00 0,00

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

0,00021,00 0,00

29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 100)

16,00058,00 928,00
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30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 101) 0,0005.000,00 0,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 102)

152,00046,58 7.080,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 114.839,09

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 195)

400,3600,18 72,06

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 196)

400,3600,25 100,09

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 198)

135,27230,68 4.150,14

4 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
- 197)

92,00011,81 1.086,52

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 194)

400,3603,21 1.285,16

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 209)

13,00021,98 285,74

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 161)

47,000125,43 5.895,21

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 210)

92,00026,95 2.479,40

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 211)

400,3601,16 464,42

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 212) 0,0001,46 0,00

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 208)

0,000133,50 0,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 206)

11,00075,14 826,54

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 202)

6,000210,00 1.260,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 203)

4,000152,12 608,48

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 201)

4,000148,66 594,64
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16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
207)

7,00068,73 481,11

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 200)

0,000271,20 0,00

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 199)

0,000185,30 0,00

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
204)

0,00097,94 0,00

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 10 a
12 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 205)

0,00021,98 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 19.589,51

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 172)

3,000325,51 976,53

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 173)

0,000627,94 0,00

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 176)

6,00080,00 480,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antióxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 181)

0,00055,00 0,00

5 FQ42F017 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antiòxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armaduras. (P - 182)

0,000155,00 0,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 177)

0,0006.134,12 0,00

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 106)

36,00080,00 2.880,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 105)

1,0001.150,00 1.150,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de
Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 174)

20,000629,00 12.580,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 175)

0,000290,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 18.066,53

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 127)

0,000115,50 0,00

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 29)

0,00055,00 0,00

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 125)

539,50026,25 14.161,88

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 126)

170,00036,50 6.205,00

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 115)

0,00099,80 0,00

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 116)

38,00097,63 3.709,94

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
119)

0,000126,46 0,00

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 118)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
164)

0,000104,05 0,00

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
117)

2,000123,71 247,42

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
165)

25,000166,71 4.167,75

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
166)

0,000207,71 0,00

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 30)

0,0002.511,55 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 28.491,99

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 0,0000,85 0,00

EUR
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cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 129)

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 128)

340,0000,96 326,40

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 130)

0,0001,95 0,00

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 131)

40,0002,25 90,00

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 132)

0,0002,20 0,00

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 133)

17,0006,92 117,64

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 134)

0,00053,00 0,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 135)

0,00053,00 0,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col.locat a terra formigonat. (P - 137)

0,00016,75 0,00

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 108)

0,00067,09 0,00

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 109)

0,00031,21 0,00

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
110)

0,000500,00 0,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 136)

0,00042.798,74 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 534,04

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 26)

148,3009,51 1.410,33

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 14)

88,08081,00 7.134,48

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 3.858,3300,94 3.626,83
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N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades
reglamentaries. (P - 15)

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 24)

23,70094,00 2.227,80

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries. (P - 16)

1.185,0000,94 1.113,90

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i
curat. (P - 19)

52,92090,00 4.762,80

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 17)

3.260,0601,00 3.260,06

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 22)

244,00025,20 6.148,80

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 219)

122,0006,00 732,00

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 27)

122,0002,18 265,96

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 107)

185,5006,00 1.113,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 31.795,96

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 178)

1,0007.477,00 7.477,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 179)

1,0003.000,00 3.000,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150
(P - 180)

2,000824,00 1.648,00

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 183)

1,0001.138,00 1.138,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 184)

3,0001.347,00 4.041,00

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE II

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 13Data:

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 185)

1,0001.573,00 1.573,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 186)

1,0002.839,00 2.839,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 187)

2,0001.254,00 2.508,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 188)

1,0001.090,00 1.090,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 189)

1,0001.198,00 1.198,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 190)

1,0002.494,00 2.494,00

12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 191) 0,0008.123,00 0,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 192)

0,0006.968,00 0,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 193)

0,7403.600,00 2.664,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 31.670,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 25)

0,00012,00 0,00

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 20)

0,0001,05 0,00

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 21)

0,00022,00 0,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 18)

0,00090,00 0,00

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 23)

0,00094,00 0,00

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 83)

0,000570,00 0,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 173)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el
manteniment de la sèquia en foncionament (P - 149)

0,0007.000,00 0,00

9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 150)

0,0001.900,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12 0,00

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

0,0006,82 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

0,00079,13 0,00

4 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

88,3208,30 733,06

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

88,3209,00 794,88

7 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

386,4002,05 792,12

8 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

0,0004,20 0,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 238)

25,00060,00 1.500,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

1,00098,00 98,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

0,000140,00 0,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 242)

25,000100,00 2.500,00

13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i
càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 243)

0,00080,00 0,00

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 244) 0,000180,00 0,00

EUR
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15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 241) 25,00055,00 1.375,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13 7.793,06

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

0,0006,82 0,00

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

0,000266,25 0,00

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

0,00010,39 0,00

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

0,0008,30 0,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

0,0009,00 0,00

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

0,0005,95 0,00

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 5)

0,00027,00 0,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 239)

0,000337,00 0,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 240)

0,000190,00 0,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

0,00079,13 0,00

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

0,00015,93 0,00
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14 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 1) 0,0001.450,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

0,0008,30 0,00

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

0,0001,76 0,00

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 221)

0,00023,10 0,00

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
112)

0,00068,00 0,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

0,0009,00 0,00

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

0,0005,95 0,00

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

0,00079,13 0,00

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

0,00015,93 0,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

0,000140,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.15 0,00

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 218)

0,00022,50 0,00

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 28)

0,000110,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.16 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

0,0006,82 0,00

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

0,00010,39 0,00

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

22,5008,30 186,75

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

6,0009,00 54,00

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

11,2505,95 66,94

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

11,25021,00 236,25

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

0,00079,13 0,00

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb

0,00015,93 0,00

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE II

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 18Data:

formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 6)

50,0001,15 57,50

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 7)

0,00023,50 0,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 8)

0,00027,76 0,00

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 9)

0,00034,00 0,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 10)

0,0006,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.17 601,44

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 45) 0,00010.925,00 0,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 39) 0,0002.906,00 0,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 40) 0,000291,00 0,00

4 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 36) 0,000735,00 0,00

5 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 38)

25,000882,50 22.062,50

6 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 42)

0,000201,00 0,00

7 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 43)

25,000235,00 5.875,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 41)

0,0001.387,00 0,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 35) 25,00019,35 483,75

10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 32) 404,8006,15 2.489,52

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 33) 404,8005,18 2.096,86

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 34) 287,5003,35 963,13

EUR
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13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 37) 25,0002,75 68,75

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 44) 1,0001.260,00 1.260,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 35.299,51

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 71)

595,0001,21 719,95

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 70)

20,0002,45 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 148)

595,0003,10 1.844,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 171)

1,00023,93 23,93

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

2,000140,00 280,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 163) 1,00035,17 35,17

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 162) 7,00030,00 210,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 151) 0,000550,00 0,00

9 FG00UESE U Programador elèctric de reg amb modem de gestió centrelitzada
de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 152)

0,0002.400,00 0,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 159)

150,0005,40 810,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 158)

0,0008,21 0,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 157)

0,0002,00 0,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 160)

6,00028,00 168,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 258)

1,000680,00 680,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 156)

1,000550,00 550,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 167)

1,000175,00 175,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle
complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 168)

15,00021,00 315,00

18 FJSBA120 u 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

3,000108,00 324,00

EUR
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regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 170)

19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
169)

92,00010,00 920,00

20 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

505,0002,05 1.035,25

21 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

150,0004,20 630,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 8.769,80

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE
MANRESA sa. (P - 155)

1,0004.471,23 4.471,23

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 4.471,23

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ELECTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR00 UT FECSA-ENDESA (P - 11) 1,00039.175,29 39.175,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 39.175,29

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE (P - 257) 1,000504,72 504,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 504,72

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 256) 1,000787,75 787,75

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 787,75

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 255) 1,000303,78 303,78

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 303,78

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 259) 1,000623,82 623,82

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 623,82

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 31) 1,0002.733,71 2.733,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 2.733,71

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPÍTOL CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE (P - 4) 1,0003.750,00 3.750,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 3.750,00

EUR
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PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE II

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  INICI D´OBRES 364,59

Subcapítol 01.01.02  ENDERROCS 9.665,55

Subcapítol 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 47.931,39

Subcapítol 01.01.04  SANEJAMENT 13.750,96

Subcapítol 01.01.05  VIALITAT 114.839,09

Subcapítol 01.01.06  JARDINERIA 19.589,51

Subcapítol 01.01.07  MOBILIARI URBA 18.066,53

Subcapítol 01.01.08  SERRALLERIA 28.491,99

Subcapítol 01.01.09  SENYALITZACIO 534,04

Subcapítol 01.01.10  MURS 31.795,96

Subcapítol 01.01.11  JOCS INFANTILS 31.670,00

Subcapítol 01.01.12  CANAL SÈQUIA 0,00

Subcapítol 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 7.793,06

Subcapítol 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 0,00

Subcapítol 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 0,00

Subcapítol 01.01.16  VARIS 0,00

Subcapítol 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA 601,44

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 325.094,11

Subcapítol 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 35.299,51

Subcapítol 01.02.02  XARXA DE REG 8.769,80

Subcapítol 01.02.03  XARXA D´AIGUA 4.471,23

Subcapítol 01.02.04  XARXA ELECTRICA 39.175,29

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 87.715,83

Subcapítol 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 504,72

Subcapítol 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 787,75

Subcapítol 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 303,78

Subcapítol 01.03.04  SENYALITZACIO PROVISIONAL 623,82

Subcapítol 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 2.733,71

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 4.953,78

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 3.750,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 3.750,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
421.513,72

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

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 325.094,11

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 87.715,83

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 4.953,78

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 3.750,00

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE II 421.513,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
421.513,72

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE II 421.513,72

euros



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE II

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/17 Pàg.: 2

421.513,72

euros



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE II

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 421.513,72

16 % GASTOS GENERALES SOBRE 421.513,72.............................................................. 67.442,20

3 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 421.513,72............................................................ 12.645,41

Subtotal 501.601,33

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 501.601,33501.601,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS UN MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )



Pressupost



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 1Data:

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
46)

0,5302.183,17 1.157,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 1.157,08

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
48)

51,0002,10 107,10

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 49)

51,0001,53 78,03

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 50)

55,0004,88 268,40

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

322,2005,42 1.746,32

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 13)

12,00030,56 366,72

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 12)

100,80025,23 2.543,18

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
58)

0,0006,22 0,00

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)

0,0007,94 0,00

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 55)

0,0002,21 0,00

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

0,0008,38 0,00

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 215)

450,0008,82 3.969,00

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 213)

0,0007,12 0,00

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

6,000266,25 1.597,50

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 2Data:

14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

267,4006,82 1.823,67

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 214)

1.500,0000,28 420,00

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

610,81010,39 6.346,32

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

324,3404,80 1.556,83

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 52) 1,0001.500,00 1.500,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 53)

0,000225,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 22.323,07

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
59)

0,5507.200,00 3.960,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 60)

10.229,8000,34 3.478,13

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 61)

1.491,4404,00 5.965,76

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
62)

1.237,1602,90 3.587,76

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 63)

2.420,80010,00 24.208,00

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 64)

262,8506,50 1.708,53

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
65)

477,09032,00 15.266,88

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

544,0708,30 4.515,78

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 68)

24,7507,50 185,63

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 3Data:

10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 69)

30,96028,00 866,88

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 79)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 74)

8.446,8000,27 2.280,64

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

1.130,3601,76 1.989,43

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant
picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM (P - 75)

721,88017,00 12.271,96

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 76)

28,0009,00 252,00

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 81) 0,00012,32 0,00

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 72)

6.248,6004,21 26.306,61

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 80)

6.248,6001,00 6.248,60

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

0,0005,95 0,00

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 77)

265,2003,51 930,85

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 66)

0,00017,50 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 114.023,44

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 82)

65,00025,00 1.625,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 89)

167,00018,99 3.171,33

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 90)

257,00025,17 6.468,69

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 84)

122,00030,20 3.684,40

EUR
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5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 85)

0,00047,64 0,00

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 86)

194,40073,30 14.249,52

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 87)

0,00099,44 0,00

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 247)

18,00085,18 1.533,24

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 253)

109,44065,00 7.113,60

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 140)

10,00079,61 796,10

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 141)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 143)

1,000426,51 426,51

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 142)

4,000158,00 632,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 144)

2,800195,00 546,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 145)

2,400185,00 444,00

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 94)

7,200520,00 3.744,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 95)

10,00091,00 910,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 147)

70,0006,38 446,60

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 138)

23,00056,00 1.288,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 139)

23,00052,00 1.196,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 146)

10,000114,50 1.145,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 248)

0,00024,71 0,00

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 92)

14,00056,00 784,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa

62,00075,00 4.650,00

EUR
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mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 93)

25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 91)

1,000750,00 750,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 96)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 97)

0,00012,24 0,00

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 245) 0,00017,28 0,00

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 246)

180,00024,00 4.320,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

11,000140,00 1.540,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

9,00098,00 882,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 254) 0,00010,50 0,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 88)

0,00025,00 0,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

1,000628,00 628,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 237)

1,000231,00 231,00

36 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 249)

15,00019,00 285,00

37 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 250)

15,00024,00 360,00

38 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 251)

15,00060,00 900,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 252) 174,4004,80 837,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 65.587,11

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 220)

471,40023,00 10.842,20

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó

371,00020,33 7.542,43
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HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 230)

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 98)

8,00022,35 178,80

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
225)

315,00018,71 5.893,65

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
226)

0,00036,00 0,00

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 227)

46,00054,00 2.484,00

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 228)

14,00034,00 476,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 229)

28,00032,00 896,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 231)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

201,10079,13 15.913,04

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

1.829,20015,93 29.139,16

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 113)

396,00016,64 6.589,44

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
112)

51,02068,00 3.469,36

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 114)

396,00011,47 4.542,12

15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

1.453,96023,10 33.586,48
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necessitat d'humectació. (P - 221)

16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 222)

117,80020,31 2.392,52

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 223)

87,80025,00 2.195,00

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 233)

2.157,6500,42 906,21

19 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 2)

172,44059,77 10.306,74

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 232)

1.492,5000,44 656,70

21 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc (P - 104)

83,90064,77 5.434,20

22 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

290,42064,66 18.778,56

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 103)

170,0007,82 1.329,40

24 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats
sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon
comú, cobriment d el allavor amb recebo. (P - 123)

379,42032,02 12.149,03

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 99)

243,00013,79 3.350,97

26 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x
40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb
terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert (P -
122)

262,62030,00 7.878,60

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
121)

518,58021,00 10.890,18

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

0,00021,00 0,00

29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 100)

33,00058,00 1.914,00
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30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 101) 0,9105.000,00 4.550,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 102)

0,00046,58 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 204.284,79

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 195)

2.270,0000,18 408,60

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 196)

2.270,0000,25 567,50

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 198)

557,20030,68 17.094,90

4 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
- 197)

172,00011,81 2.031,32

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 194)

1.330,0003,21 4.269,30

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 209)

62,00021,98 1.362,76

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 161)

33,000125,43 4.139,19

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 210)

172,00026,95 4.635,40

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 211)

2.270,0001,16 2.633,20

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 212) 0,0001,46 0,00

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 208)

8,000133,50 1.068,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 206)

16,00075,14 1.202,24

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 202)

6,000210,00 1.260,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 203)

9,000152,12 1.369,08

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 201)

7,000148,66 1.040,62
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16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
207)

5,00068,73 343,65

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 200)

11,000271,20 2.983,20

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 199)

3,000185,30 555,90

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
204)

1,00097,94 97,94

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 10 a
12 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 205)

12,00021,98 263,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 47.326,56

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 172)

12,000325,51 3.906,12

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 173)

4,000627,94 2.511,76

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 176)

16,00080,00 1.280,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antióxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 181)

10,00055,00 550,00

5 FQ42F017 UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antiòxid color negre,
tipus Manresa, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armaduras. (P - 182)

3,000155,00 465,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 177)

1,0006.134,12 6.134,12

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 106)

6,00080,00 480,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 105)

1,0001.150,00 1.150,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de
Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 174)

16,000629,00 10.064,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 175)

2,000290,00 580,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 27.121,00

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 127)

63,400115,50 7.322,70

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 29)

0,00055,00 0,00

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 125)

130,00026,25 3.412,50

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 126)

341,00036,50 12.446,50

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 115)

12,00099,80 1.197,60

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 116)

0,00097,63 0,00

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
119)

8,000126,46 1.011,68

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 118)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
164)

11,000104,05 1.144,55

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
117)

9,000123,71 1.113,39

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
165)

0,000166,71 0,00

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
166)

0,000207,71 0,00

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 30)

0,0002.511,55 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 27.648,92

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 135,0000,85 114,75
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cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 129)

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 128)

410,0000,96 393,60

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 130)

28,0001,95 54,60

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 131)

30,0002,25 67,50

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 132)

152,0002,20 334,40

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 133)

25,0006,92 173,00

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 134)

9,00053,00 477,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 135)

1,00053,00 53,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col.locat a terra formigonat. (P - 137)

70,00016,75 1.172,50

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 108)

7,00067,09 469,63

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 109)

2,00031,21 62,42

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
110)

1,000500,00 500,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 136)

1,00042.798,74 42.798,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 46.671,14

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 26)

286,0109,51 2.719,96

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 14)

65,00081,00 5.265,00

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 2.632,9300,94 2.474,95
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N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades
reglamentaries. (P - 15)

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 24)

0,00094,00 0,00

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries. (P - 16)

0,0000,94 0,00

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i
curat. (P - 19)

85,02090,00 7.651,80

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 17)

3.548,9501,00 3.548,95

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 22)

283,40025,20 7.141,68

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 219)

141,7006,00 850,20

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 27)

141,7002,18 308,91

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 107)

0,0006,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 29.961,45

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 178)

0,0007.477,00 0,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 179)

0,0003.000,00 0,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150
(P - 180)

0,000824,00 0,00

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 183)

0,0001.138,00 0,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 184)

0,0001.347,00 0,00
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6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 185)

0,0001.573,00 0,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 186)

0,0002.839,00 0,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 187)

0,0001.254,00 0,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 188)

0,0001.090,00 0,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 189)

0,0001.198,00 0,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 190)

0,0002.494,00 0,00

12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 191) 1,0008.123,00 8.123,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 192)

1,0006.968,00 6.968,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 193)

0,2603.600,00 936,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 16.027,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 25)

423,33012,00 5.079,96

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 20)

8.776,0401,05 9.214,84

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 21)

964,50022,00 21.219,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 18)

171,14090,00 15.402,60

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 23)

0,80094,00 75,20

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 83)

3,000570,00 1.710,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 173)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el
manteniment de la sèquia en foncionament (P - 149)

1,0007.000,00 7.000,00

9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 150)

1,0001.900,00 1.900,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12 61.601,60
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

0,0006,82 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

0,00079,13 0,00

4 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

132,4808,30 1.099,58

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

132,4809,00 1.192,32

7 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

579,6002,05 1.188,18

8 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

0,0004,20 0,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 238)

32,00060,00 1.920,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

3,00098,00 294,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

1,000140,00 140,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 242)

27,000100,00 2.700,00

13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i
càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 243)

5,00080,00 400,00

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 244) 0,000180,00 0,00
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15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 241) 32,00055,00 1.760,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13 10.694,08

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

0,0006,82 0,00

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

0,000266,25 0,00

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

0,00010,39 0,00

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

66,6408,30 553,11

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

42,1409,00 379,26

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

28,1755,95 167,64

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 5)

245,00027,00 6.615,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 239)

1,000337,00 337,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 240)

8,000190,00 1.520,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

0,00079,13 0,00

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

0,00015,93 0,00
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14 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 1) 1,0001.450,00 1.450,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14 11.022,01

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

40,0005,42 216,80

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

180,0008,30 1.494,00

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

180,0001,76 316,80

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 221)

27,00023,10 623,70

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
112)

3,00068,00 204,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

153,0009,00 1.377,00

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

31,0505,95 184,75

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

6,00079,13 474,78

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

40,00015,93 637,20

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

2,000140,00 280,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.15 5.809,03

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 218)

0,00022,50 0,00

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 28)

16,000110,00 1.760,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.16 1.760,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

48,0005,42 260,16

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

7,5004,80 36,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 124)

15,0006,82 102,30

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 217)

8,33010,39 86,55

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

107,3808,30 891,25

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia
excavació, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM. (P - 78)

43,7009,00 393,30

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 216)

62,3005,95 370,69

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

57,60021,00 1.209,60

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 111)

8,70079,13 688,43

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb

48,00015,93 764,64

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST Pàg.:14/02/17 18Data:

formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 120)

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

1,10064,66 71,13

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 6)

340,0001,15 391,00

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 7)

0,00023,50 0,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 8)

25,00027,76 694,00

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 9)

0,00034,00 0,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 10)

280,0006,00 1.680,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.17 7.639,05

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 45) 0,00010.925,00 0,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 39) 0,0002.906,00 0,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 40) 0,000291,00 0,00

4 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 36) 7,000735,00 5.145,00

5 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 38)

20,000882,50 17.650,00

6 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 42)

7,000201,00 1.407,00

7 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 43)

20,000235,00 4.700,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 41)

5,0001.387,00 6.935,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 35) 32,00019,35 619,20

10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 32) 607,2006,15 3.734,28

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 33) 607,2005,18 3.145,30

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 34) 327,0003,35 1.095,45

EUR
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13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 37) 32,0002,75 88,00

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 44) 1,0001.260,00 1.260,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 45.779,23

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 71)

1.595,0001,21 1.929,95

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 70)

20,0002,45 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 148)

1.595,0003,10 4.944,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 171)

2,00023,93 47,86

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

4,000140,00 560,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 163) 2,00035,17 70,34

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 162) 18,00030,00 540,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 151) 0,000550,00 0,00

9 FG00UESE U Programador elèctric de reg amb modem de gestió centrelitzada
de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 152)

1,0002.400,00 2.400,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 159)

500,0005,40 2.700,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 158)

400,0008,21 3.284,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 157)

1.200,0002,00 2.400,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 160)

12,00028,00 336,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 258)

2,000680,00 1.360,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 156)

2,000550,00 1.100,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 167)

2,000175,00 350,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle
complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 168)

150,00021,00 3.150,00

18 FJSBA120 u 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

11,000108,00 1.188,00

EUR
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regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 170)

19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
169)

172,00010,00 1.720,00

20 FG22TH1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

1.595,0002,05 3.269,75

21 FG22TK1K m 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, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

900,0004,20 3.780,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 35.179,40

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE
MANRESA sa. (P - 155)

1,000139.067,22 139.067,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 139.067,22

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR00 UT FECSA-ENDESA (P - 11) 1,000156.005,71 156.005,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 156.005,71

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE (P - 257) 1,0002.153,84 2.153,84

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 2.153,84

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 256) 1,0002.661,75 2.661,75

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 2.661,75

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 255) 1,000904,29 904,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 904,29

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 259) 1,0001.166,18 1.166,18

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 1.166,18

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 31) 1,0005.167,04 5.167,04

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 5.167,04

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPÍTOL CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE (P - 4) 1,00012.144,00 12.144,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 12.144,00

EUR
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  INICI D´OBRES 1.157,08

Subcapítol 01.01.02  ENDERROCS 22.323,07

Subcapítol 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 114.023,44

Subcapítol 01.01.04  SANEJAMENT 65.587,11

Subcapítol 01.01.05   VIALITAT 204.284,79

Subcapítol 01.01.06  JARDINERIA 47.326,56

Subcapítol 01.01.07  MOBILIARI URBA 27.121,00

Subcapítol 01.01.08  SERRALLERIA 27.648,92

Subcapítol 01.01.09  SENYALITZACIÓ 46.671,14

Subcapítol 01.01.10  MURS 29.961,45

Subcapítol 01.01.11  JOCS INFANTILS 16.027,00

Subcapítol 01.01.12  CANAL SÈQUIA 61.601,60

Subcapítol 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 10.694,08

Subcapítol 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 11.022,01

Subcapítol 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 5.809,03

Subcapítol 01.01.16  VARIS 1.760,00

Subcapítol 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA 7.639,05

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 700.657,33

Subcapítol 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 45.779,23

Subcapítol 01.02.02  XARXA DE REG 35.179,40

Subcapítol 01.02.03  XARXA D´AIGUA 139.067,22

Subcapítol 01.02.04  XARXA ELÈCTRICA 156.005,71

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 376.031,56

Subcapítol 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.153,84

Subcapítol 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 2.661,75

Subcapítol 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 904,29

Subcapítol 01.03.04  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 1.166,18

Subcapítol 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 5.167,04

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 12.053,10

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 12.144,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 12.144,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.100.885,99

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

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 700.657,33

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 376.031,56

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 12.053,10

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 12.144,00

Obra 01 Presupuesto MANRESA III 1.100.885,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.100.885,99

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MANRESA III 1.100.885,99

euros



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/17 Pàg.: 2

1.100.885,99

euros



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.100.885,99

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 1.100.885,99........................................................... 143.115,18

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1.100.885,99......................................................... 66.053,16

Subtotal 1.310.054,33

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.310.054,331.310.054,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ TRES-CENTS DEU MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )



Quadre de preus I



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 14/02/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.450,00UT11114111 Pedestal tipo JP- 1
(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€59,77T395166521 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus AC 22 BASE G amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

P- 2

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€64,66T395385111 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 16 SURF D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

P- 3

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€24.368,00UTC.MATERIAL SEGONSPROJECTEP- 4
(VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

€27,00MLCCC11100 Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6 tubs rígids de 75 mm de
diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

P- 5

(VINT-I-SET EUROS)

€1,15MLCIAELECT00 Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyiaP- 6
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€23,50MLCIAELECT01 Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè protegit amb formigó

P- 7

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€27,76MLCIAELECT02 Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè protegit amb formigó

P- 8

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

€34,00MLCIAELECT03 Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè protegit amb formigó

P- 9

(TRENTA-QUATRE EUROS)

€6,00MLCIAELECT04 Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre exterior de tub de polietilèP- 10
(SIS EUROS)

€280.117,73UTCIELECTR00 FECSA-ENDESAP- 11
(DOS-CENTS VUITANTA MIL  CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€25,23M3E2131222 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i càrrega mecànica de
runa sobre camió

P- 12

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€30,56M3E2135352 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 13

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€81,00M3E31522H41 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

P- 14

(VUITANTA-UN EUROS)

€0,94KGE31B30001 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de rases i pous.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja
de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i empalmaments amb
les llargades reglamentaries.

P- 15

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,94KGE31B30011 Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de lloses d´escala i
voladiu. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb llargades reglamentaries.

P- 16

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€1,00KGE31B30021 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de la sèquia i
alçat de murs de contenció. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i
separadors i empalmaments amb les llargades reglamentaries.

P- 17

(UN EUROS)

€90,00M3E32515H5 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a màxim, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova.

P- 18

(NORANTA EUROS)

€90,00M3E32525H41 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

P- 19

(NORANTA EUROS)

€1,05KGE32B300P Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per l´armadura de la sèquia i murs
de contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

P- 20

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€22,00M2E32D1106 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i estructura metal.lica, per a murs
de contenció, encofrats a una o dues cares, d´una alçaria máx. de 2m.

P- 21

(VINT-I-DOS EUROS)

€25,20M2E32E11061 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o similars
per modulació de juntes, per a murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat reglamentaris, bastides, neteja dels
encofrats i aplicació de desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.

P- 22

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€94,00M3E3C515H4 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.P- 23
(NORANTA-QUATRE EUROS)

€94,00M3E3C515H41 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària màxima
del granulat de 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

P- 24

(NORANTA-QUATRE EUROS)

€12,00M2E3Z112Q1 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica
i grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 25

(DOTZE EUROS)

€9,51M2E3Z112Q2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica
i grandaria màxima del granulat 40 mm.

P- 26

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€2,18M2E7B11MOL Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no
adherida.

P- 27

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€110,00MLEB121ABE Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de 180 a 200 cm d´alçaria,
ancorada a l´obra amb morter

P- 28

(CENT DEU EUROS)

€55,00MLEB12EAE1 Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur
de formigó amb tacs expansius.

P- 29

(CINQUANTA-CINC EUROS)

€2.511,55UTEB32U001 Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur, segons planol de detallP- 30
(DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€11.866,99UTEPARDO SEGONS PROJECTEP- 31
(ONZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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€6,15MLEPC000001 Conductor UN 1x35 mm2 soterratP- 32
(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€5,18MLEPC000002 Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterratP- 33
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€3,35MLEPC000003 Conductor 3x2.5 mm2P- 34
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€19,35UTEPCE00000 Connexió equipotencialP- 35
(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€735,00UTEPCGV00011 Columna Meridiana 9x2P- 36
(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

€2,75UTEPCPLL000 Codificació punt de llumP- 37
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€882,50UTEPCTS0002 Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzatP- 38
(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€2.906,00UTEPE000002 Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15RP- 39
(DOS MIL NOU-CENTS SIS EUROS)

€291,00UTEPEE00003 Escomesa elèctrica per cuadreP- 40
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS)

€1.387,00UTEPLLS0004 Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa de fixació, porta, coberta
plana, difusor de metacrilat transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal , temperatura de color neutra i
amb regulació sense lìnea de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de fust
galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W, 350 mA IA3, 12 LED

P- 41

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS)

€201,00UTEPLLS00011 Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 150 w, segons
fitxa de característiques del plànol J.4.1

P- 42

(DOS-CENTS UN EUROS)

€235,00UTEPLLS00021 Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 100 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

P- 43

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

€1.260,00UTEPPL00000 Projecte de legalitzacióP- 44
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

€10.925,00UTEPQ000001 Quadre CITI-15R MRS 3 SORTP- 45
(DEU MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

€2.183,17HF1AB0401 Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.P- 46
(DOS MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€266,25M2F21900RT Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

P- 47

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€2,10MF2191304 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega de runes.

P- 48

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€1,53MF2193J04 Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

P- 49

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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€4,88M2F2194AG4 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

P- 50

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€4,80M2F2195 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb mescla bituminosa i sub-base de
formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió.

P- 51

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€1.500,00UtF2196 Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzemP- 52
(MIL CINC-CENTS EUROS)

€225,00M3F2197 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí mitjançant tall amb disc de diamant
i càrrega sobre camió, incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la subjecció de les
peçes i de la màquina de tall

P- 53

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

€5,42M2F2194AGPR Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

P- 54

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€2,21MF21D2122 Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 55

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€8,38MF21D41A2 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 56

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,94MF21DFG02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 57

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,22UF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó i/o formigó amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 58

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€7.200,00PAF2211019 Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció d´arrels, desmuntatge de
tanques de fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i
transport a abocador, inclòs canon d´obocament.

P- 59

(SET MIL DOS-CENTS EUROS)

€0,34M2F2211020 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una profunditat mínima
de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del material.

P- 60

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€4,00M3F221C619 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon d´abocament.P- 61
(QUATRE EUROS)

€2,90M3F221C620 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a caixa de paviment i
murs amb mitjans mecànics.

P- 62

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€10,00M3F221C621 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànicsP- 63
(DEU EUROS)

€6,50M3F221C622 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa
roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

P- 64

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€32,00M3F221C623 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca, amb mitjans mecànics i
càrrega del material excavat.

P- 65

(TRENTA-DOS EUROS)
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€17,50M3F221C624 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la mateixa, per evitar vibracions i
afectacions als habitatges confrontants

P- 66

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€8,30M3F2220401 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega de material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca

P- 67

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€7,50M3F222K621 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot tipus de terreny, exclosa
roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

P- 68

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€28,00M3F222K622 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.

P- 69

(VINT-I-VUIT EUROS)

€2,45MF222U051 Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de reg de 40 cm de
fondària i 20 cm d´amplària.

P- 70

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,21MF222U052 Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i 20 cm d´amplària.P- 71
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€4,21M3F226140F Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia obra,
en tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 72

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€1,76M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
amb compactació del 95% PM

P- 73

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€0,27M2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del 95% PMP- 74
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€17,00M3F2280402 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm.
com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95 % PM

P- 75

(DISSET EUROS)

€9,00M3F2280403 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm.,
utilitzant corró vibratori per a compactar al 95 % PM

P- 76

(NOU EUROS)

€3,51M3F228L30F Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de
la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 77

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€9,00M3F22804021 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia excavació, abocat mecànicament, en
tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb
compactació del 95 % del PM.

P- 78

(NOU EUROS)

€16,52M2F2316601 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 35%

P- 79

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€1,00M3F24112A0 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material seleccionat, amb camió de 20
t, de tot tipus de material dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics 

P- 80

(UN EUROS)

€12,32M3F2A11000 Suministrament de material seleccionat d´aportacióP- 81
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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€25,00MLF3120020 Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de geotextil de 150 gr. i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

P- 82

(VINT-I-CINC EUROS)

€570,00UTF3120025 Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons especificacions de projecte, col.locada amb
fixacions mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de 30x3-30x3 mm, ambmarc
perimetral amb L 35 mm d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.

P- 83

(CINC-CENTS SETANTA EUROS)

€30,20MF3230020 Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 84

(TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€47,64MF3230040 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 85

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€73,30MF3230060 Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 86

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€99,44MF3230080 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 87

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€25,00MLF3230200 Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe N, segons UNE-EN 1916 amb
unió de campana amb anella elastomèrica col.locat al fons de rasa.

P- 88

(VINT-I-CINC EUROS)

€18,99MF3240020 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat
fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 89

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€25,17MF3240030 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat
fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 90

(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€750,00PAF3260010 Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la xarxa de clavegueram nova
executada per tal de detectar posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control durant
tota una jornada.

P- 91

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€56,00MLF3320110 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions 1000x155x100 cm., classe 250,
amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a
canal

P- 92

(CINQUANTA-SIS EUROS)

€75,00MLF3320120 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond 750x260x235 cm. classe 250,
amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a
la canal.

P- 93

(SETANTA-CINC EUROS)

€520,00UTF3420021 Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de 80/100 cm. en espera per rebra
pou circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l.

P- 94

(CINC-CENTS VINT EUROS)

€91,00UTF3420022 Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de formigó prefabricat, col.locades
amb morter.

P- 95

(NORANTA-UN EUROS)

€11,89MF3610040 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 60 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

P- 96

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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€12,24MF3610060 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 80 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

P- 97

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€22,35MF4310010 Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie
N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 98

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€13,79MLF4L10030 Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7 cm., col.locat a truc de
maceta amb morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran amb
una mescla de sorra

P- 99

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€58,00UTF4L10031 Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas de formigó de
92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i totes
les feines adients, totalment acabat.

P- 100

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

€5.000,00UTF4L10032 Previsió de reparació de flonjallsP- 101
(CINC MIL EUROS)

€46,58M2F4L10033 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ, absorvent d´impactes, segons
UNE-EN 1177

P- 102

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,82MlF4L20010 Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
sobre morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

P- 103

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€64,77TF4M500101 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 11 SURF D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall,
inclou treballs en zones de difícil accés com escocells, diferents entregues, etc

P- 104

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€1.150,00UTF630100 Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o similar, inclou la reixa i la
connexió del desaigüe.

P- 105

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

€80,00UF660040 Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall, encorat al pavimentP- 106
(VUITANTA EUROS)

€6,00UTF7930010 Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional de matavius.P- 107
(SIS EUROS)

€67,09UF8240030 Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona de vianants  de 60x90 cm.P- 108
(SEIXANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€31,21MF8240040 Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obraP- 109
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€500,00PAF830020 senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació
durant les fases de projecte.

P- 110

(CINC-CENTS EUROS)

€79,13M3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles
donant la pendent corresponent

P- 111

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€68,00M3F9365H12 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió.

P- 112

(SEIXANTA-VUIT EUROS)
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€16,64MLF9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical.

P- 113

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€11,47MF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó amb capa de morter de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 114

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€99,80UTF991U050 Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a la pletina, de 120x120x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l

P- 115

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€97,63UTF991U051 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de mides de 120x125 x20 cm de 8
mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

P- 116

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€123,71UTF991U052 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 117

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€125,16UF991U054 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en
taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 118

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€126,46UTF991U055 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

P- 119

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€15,93M2F9E1310G Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront
dels pasos de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland, i posterior neteja del paviment.

P- 120

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€21,00m2F9F10410 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix, incloent: Suministre i col.locació
de làmina de polietilé G-200, suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros corrugats
de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la superficie i partr proporcional de
junts de construcció amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic de 3 mm. de
gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts.

P- 121

(VINT-I-UN EUROS)

€30,00M2F9F104092 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid granític-silíci, hidrofugat i plastificat de
color negre de format 20 x 40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre ull de
perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de bosc i sembrat amb
posterior reg. Junt obert

P- 122

(TRENTA EUROS)

€32,02M2F9F151051 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus
Via Verda de ICA, col.locats sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon comú, cobriment d el allavor amb
recebo.

P- 123

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€6,82MF9GZ2524 Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

P- 124

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€26,25MLFB133CE1 Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions mecàniques o soldatP- 125
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€36,50MLFB133CEO Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de formigóP- 126
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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€115,50MLFB133EC11 Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm d´alçaria, ancorada al paviment
segons detall.

P- 127

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€0,96MFBA1F110 Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 128

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€0,85MFBA1F111 Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm d´amplaria i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 129

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,95MFBA22511 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

P- 130

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€2,25MFBA22512 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm. 0.5/0.5, amb pintura de doble
component, amb màquina d´accionament manual.

P- 131

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€2,20MFBA22513 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i 25x25 cm, amb pintura reflectora
imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

P- 132

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€6,92utFBA31110 Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 133

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€53,00UtFBB112511 Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb làmina reflectora de nivell 2
d´intensitat, circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 134

(CINQUANTA-TRES EUROS)

€53,00UtFBB112521 Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de 60 cm. de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament.

P- 135

(CINQUANTA-TRES EUROS)

€42.798,74UFBB21855 Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model Mf-4, funcionament autònom,
sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors, proteccions, semàfors, columnes,
etc. segons documentació adjunta.

P- 136

(QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

€16,75MFBBZ12201 Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col.locat a terra formigonat.P- 137
(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€56,00UTFD5J0401 Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/l,
sobre solera de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

P- 138

(CINQUANTA-SIS EUROS)

€52,00UTFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de 810x360x40 mm.
exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

P- 139

(CINQUANTA-DOS EUROS)

€79,61UtFD75PAK5 Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat mecànicP- 140
(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€48,65UFDB1A6C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat mecànicP- 141
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€158,00UFDB30401 Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

P- 142

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS)
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€426,51UFDB3A6C0 Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de formigó armat de 18 cm de
gruix,  HA-20/P/20/I

P- 143

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€195,00MLFDD00204 Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó HM-20/P/20/lP- 144
(CENT NORANTA-CINC EUROS)

€185,00MLFDD00205 Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat, col.locades amb morter.P- 145
(CENT VUITANTA-CINC EUROS)

€114,50UTFDDZ31RT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus GEO o similar, de D.60 cm.,
classe D-400, amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb moter de
ciment 1:6.

P- 146

(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€6,38UFDDZ51A9 Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 147

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€3,10MFFB2U740 Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de
pressió nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat.

P- 148

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€7.000,00PAFFFFFF11 Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el manteniment de la sèquia en
foncionament

P- 149

(SET MIL EUROS)

€1.900,00PAFFFFFF12 Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que es poguessin desmoronar
durant l´execució de la canalització de la Sèquia

P- 150

(MIL NOU-CENTS EUROS)

€550,00UFG00UESD Escomesa i línia telefònica fins al programador.P- 151
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

€2.400,00UFG00UESE Programador elèctric de reg amb modem de gestió centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja P- 152
(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

€2,05mFG22TH1K 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, muntat com a canalització soterrada

P- 153

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€4,20mFG22TK1K 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, muntat com a canalització soterrada

P- 154

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€170.709,75UTFGAIGUA Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE MANRESA sa.P- 155
(CENT SETANTA MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€550,00PAFJ00U003 Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 15 m3P- 156
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

€2,00MFJ320050 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm.P- 157
(DOS EUROS)

€8,21MFJ320060 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar de pressió, col·locat al fons
de la rasa

P- 158

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€5,40MFJ320070 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm.P- 159
(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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€28,00UFJ330050 Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó de canalització
soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.

P- 160

(VINT-I-VUIT EUROS)

€125,43UFJ40010 Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa ben formada.P- 161
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€30,00UFJ41U500 Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.P- 162
(TRENTA EUROS)

€35,17UFJ43U500 Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.P- 163
(TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€104,05UFJ620050 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 164

(CENT QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€166,71UFJ620100 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 165

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€207,71UFJ620110 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 166

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€175,00uFJS1U001 Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i bastiment de fosaP- 167
(CENT SETANTA-CINC EUROS)

€21,00uFJS2UA10 Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció
entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector,
col.locat

P- 168

(VINT-I-UN EUROS)

€10,00mFJS5UC03 Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una
separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de
diametre inclós la connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa

P- 169

(DEU EUROS)

€108,00uFJSBA120 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 nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura
manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

P- 170

(CENT VUIT EUROS)

€23,93UFN32UA02 Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació d´accessoris necessaris.P- 171
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€325,51UFQ115T75 Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid ,
ancorat amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

P- 172

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

€627,94UTFQ115T77 Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid ,
ancorat amb daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

P- 173

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€629,00UTFQ123L01 Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa & Cole de 1.75 m de longitud,
encorat a paviment.

P- 174

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)

€290,00UFQ123L02 Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides 1500x200x200, encorat a
paviment

P- 175

(DOS-CENTS NORANTA EUROS)
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€80,00UFQ21BC66 Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en acer de 2
mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de poliester,
bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb daus de formigó de 30x30x30

P- 176

(VUITANTA EUROS)

€6.134,12UTFQ320505 Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de gruix, lluna securit de 6mm de
gruix, tintat en gris, coberta de plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa, ferratge
d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i banc d'acer
inoxidable.

P- 177

(SIS MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€7.477,00UTFQ4JI01 Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana 216 ref. 2.12160P- 178
(SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

€3.000,00UTFQ4JI02 Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref. 4.060008P- 179
(TRES MIL EUROS)

€824,00UTFQ4JI03 Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150P- 180
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)

€55,00UTFQ42F016 Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antióxid color negre, tipus Manresa, amb base per
empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos armadures.

P- 181

(CINQUANTA-CINC EUROS)

€155,00UTFQ42F017 Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antiòxid color negre, tipus Manresa, amb base per
empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos armaduras.

P- 182

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS)

€1.138,00UTFQ4JI004 Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000P- 183
(MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS)

€1.347,00UTFQ4JI005 Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref. 6.06000P- 184
(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

€1.573,00UTFQ4JI006 Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700P- 185
(MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS)

€2.839,00UTFQ4JI007 Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501P- 186
(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

€1.254,00UTFQ4JI008 Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000P- 187
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

€1.090,00UTFQ4JI009 Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20DP- 188
(MIL NORANTA EUROS)

€1.198,00UTFQ4JI010 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en pals cuadrats. Ref. 6.12000P- 189
(MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS)

€2.494,00UTFQ4JI011 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra horitzontal d´acer, en pals cuadrats.
Ref. 6.14000

P- 190

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

€8.123,00UTFQ4JI012 Joc infantil de la casa BDU o similar. HexágonoP- 191
(VUIT MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS)

€6.968,00UTFQ4JI013 Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647P- 192
(SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

€3.600,00UTFQ4JI014 Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil, mecanismes i transportP- 193
(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)
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€3,21M2FR23110F Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco d'un pes mínim de
400g/m2 i de degració a llarg termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb grapes
d'acer.

P- 194

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€0,18M2FR261101 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al
45 %

P- 195

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€0,25M2FR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 45 %

P- 196

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€11,81UFR2G8B31 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- 197

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€30,68M3FR3P1313 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20% de sorra rentada de
riu, per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i plantació d'arbres
amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

P- 198

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€185,30uFR41262B Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

P- 199

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€271,20uFR42483C Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 lP- 200
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€148,66uFR43442C Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 201

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€210,00uFR43H42C Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 202

(DOS-CENTS DEU EUROS)

€152,12uFR43J82C Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 203

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€97,94uFR44422C Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 204

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€21,98uFR44423C Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 10 a 12 cm. amb pa de terra de
diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

P- 205

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€75,14uFR44D81A Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de perímetre de 16 a 18 cm,
cadascun amb l'arrel nua

P- 206

(SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€68,73uFR44E22C Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5
cm i profunditat 47,25 cm

P- 207

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€133,50uFR44F82A Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

P- 208

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€21,98UFR48NG10 Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en contenidorP- 209
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€26,95UFR631111 Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en contenidor, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

P- 210

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,16M2FR716011 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %P- 211
(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€1,46M2FR721300 Hidrosembra en dues fasesP- 212
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,12M3G214U010 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de fibrociment de la coberta, les bigues
de fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 213

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€0,28M2G219U202 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport
a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície

P- 214

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€8,82M3G21G1131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de formigó, amb
retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del fibrociment.

P- 215

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,95M3G2R32340 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut de 15
km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

P- 216

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€10,39M3G2R5426A Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km

P- 217

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€22,50MLG63A1075 Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia
entre muntants 2.64 m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria indesmontable, inclou
ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4

P- 218

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€6,00M2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1P- 219
(SIS EUROS)

€23,00M3G9211222 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb
motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 220

(VINT-I-TRES EUROS)

€23,10M3G9311111 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i
manual amb piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

P- 221

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€20,31M3G932101F Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb motonivelladora petita i piconatge del
material al 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 222

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€25,00M3G932102 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa amb mitjans
mecànics i manuals.

P- 223

(VINT-I-CINC EUROS)

€21,00M3G932102F Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans mecànics i manuals.P- 224
(VINT-I-UN EUROS)
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€18,71MG9650402 Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 225

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€36,00MG9650403 Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada, doble capa, conformat per una peça
de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost.

P- 226

(TRENTA-SIS EUROS)

€54,00MG9650405 Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa, conformat per dos peces
de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost.

P- 227

(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

€34,00UTG9650406 Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb forma corba, d´una
peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estrructural.

P- 228

(TRENTA-QUATRE EUROS)

€32,00UTG9650407 Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb forma rectangular,
dd´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estructural.

P- 229

(TRENTA-DOS EUROS)

€20,33MG965A7EE Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 230

(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€33,39UG968A609 Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral de 57x40x24 cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

P- 231

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€0,44m2G9J11J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECR-1P- 232
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,42M2G9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECIP- 233
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€140,00UTGB111110 Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 234

(CENT QUARANTA EUROS)

€98,00UTGB111111 Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 235

(NORANTA-VUIT EUROS)

€628,00UTGB111112 Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 236

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

€231,00UTGB111113 Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit de formigó H-150 de 15cm.de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 237

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS)

€60,00UTGB111114 Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de
formigó

P- 238

(SEIXANTA EUROS)
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€337,00UTGB111200 Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm
de gruix, inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 239

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS)

€190,00UTGB111201 Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.
Inclou moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

P- 240

(CENT NORANTA EUROS)

€55,00UTGC101100 Placa de presa de terresP- 241
(CINQUANTA-CINC EUROS)

€100,00UTGC110000 Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega sobre camió deles
materials sobrers

P- 242

(CENT EUROS)

€80,00UTGC111000 Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i càrrega sobre camió dels
materials sobrers.

P- 243

(VUITANTA EUROS)

€180,00UTGC111100 Fonament de peanaP- 244
(CENT VUITANTA EUROS)

€17,28mGD4L1000 Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detallP- 245
(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€24,00MLGD5G1250 Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

P- 246

(VINT-I-QUATRE EUROS)

€85,18MlGD780404 Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre interior de 30cm, sobre
solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment.

P- 247

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€24,71MGD95B670 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó , amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I, col·locat 

P- 248

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€19,00MLGV111111 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.P- 249
(DINOU EUROS)

€24,00MLGV111112 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.P- 250
(VINT-I-QUATRE EUROS)

€60,00MLGV111113 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.P- 251
(SEIXANTA EUROS)

€4,80MLGV111114 Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigóP- 252
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€65,00M3H100000 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm., abocat
des de camió amb estesa manual.

P- 253

(SEIXANTA-CINC EUROS)

€10,50MLH1100000 Cuneta provisional de terraP- 254
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€1.815,63UTM.PREVENTIVE SEGONS PROJECTEP- 255
(MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€10.456,00UTP.COL.LECTIV SEGONS PROJECTEP- 256
(DEU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)
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€4.188,24UTP.INDIVIDUAL SEGONS PROJECTEP- 257
(QUATRE MIL  CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€680,00UPRRE0010 Subministre i instal-lació d'armari per  programador de reg preparat per telegestió.P- 258
(SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

€2.984,15UTS.PROVISIONA SEGONS PROJECTEP- 259
(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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UT11114111 Pedestal tipo JP- 1  €1.450,00

Sense descomposició 1.450,00 €

T395166521 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus AC 22
BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall

P- 2  €59,77

Sense descomposició 59,77 €

T395385111 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 16
SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall

P- 3  €64,66

Sense descomposició 64,66 €

UTC.MATERIAL SEGONSPROJECTEP- 4  €24.368,00

Sense descomposició 24.368,00 €

MLCCC11100 Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6 tubs
rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

P- 5  €27,00

Sense descomposició 27,00 €

MLCIAELECT00 Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyiaP- 6  €1,15

Sense descomposició 1,15 €

MLCIAELECT01 Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm de diàmetre
exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó

P- 7  €23,50

Sense descomposició 23,50 €

MLCIAELECT02 Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de diàmetre
exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó

P- 8  €27,76

Sense descomposició 27,76 €

MLCIAELECT03 Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de diàmetre
exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó

P- 9  €34,00

Sense descomposició 34,00 €

MLCIAELECT04 Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre exterior de
tub de polietilè

P- 10  €6,00

Sense descomposició 6,00 €

UTCIELECTR00 FECSA-ENDESAP- 11  €280.117,73

Sense descomposició 280.117,73 €

M3E2131222 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i
càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 12  €25,23

Altres conceptes 25,23 €

M3E2135352 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 13  €30,56

Altres conceptes 30,56 €

M3E31522H41 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consitència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat desde camió: S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació,
vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

P- 14  €81,00

Sense descomposició 81,00 €
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KGE31B30001 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i empalmaments
amb les llargades reglamentaries.

P- 15  €0,94

Sense descomposició 0,94 €

KGE31B30011 Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les
armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb llargades reglamentaries.

P- 16  €0,94

Sense descomposició 0,94 €

KGE31B30021 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de
les armadures a col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries.

P- 17  €1,00

Sense descomposició 1,00 €

M3E32515H5 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a màxim,
HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.

P- 18  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

M3E32525H41 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua. S´inclou disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts,
anivellament d´acabat i curat.

P- 19  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

KGE32B300P Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per
l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

P- 20  €1,05

Sense descomposició 1,05 €

M2E32D1106 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i estructura
metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o dues cares, d´una
alçaria máx. de 2m.

P- 21  €22,00

Sense descomposició 22,00 €

M2E32E11061 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5
x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a murs de contenció i
voladissos encofrats a dues cares amb una alçada inferior a 5 m. Inclou els
mitjans de protecció i seguretat reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i
aplicació de desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.

P- 22  €25,20

Sense descomposició 25,20 €

M3E3C515H4 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.P- 23  €94,00

Sense descomposició 94,00 €

M3E3C515H41 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de consistència tova
i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat amb grua. S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació,
vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

P- 24  €94,00

Sense descomposició 94,00 €

M2E3Z112Q1 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de
consistència plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

P- 25  €12,00
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Sense descomposició 12,00 €

M2E3Z112Q2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de
consistència plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm.

P- 26  €9,51

Sense descomposició 9,51 €

M2E7B11MOL Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2,
col.locada, no adherida.

P- 27  €2,18

Sense descomposició 2,18 €

MLEB121ABE Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de 180 a
200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter

P- 28  €110,00

Sense descomposició 110,00 €

MLEB12EAE1 Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines d´acer de 2
mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs expansius.

P- 29  €55,00

Sense descomposició 55,00 €

UTEB32U001 Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur, segons
planol de detall

P- 30  €2.511,55

BB32U001 Font de xapa d'acer Inoxidable de 4,85 m2 €2.430,00000
Altres conceptes 81,55 €

UTEPARDO SEGONS PROJECTEP- 31  €11.866,99

Sense descomposició 11.866,99 €

MLEPC000001 Conductor UN 1x35 mm2 soterratP- 32  €6,15

Sense descomposició 6,15 €

MLEPC000002 Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterratP- 33  €5,18

Sense descomposició 5,18 €

MLEPC000003 Conductor 3x2.5 mm2P- 34  €3,35

Sense descomposició 3,35 €

UTEPCE00000 Connexió equipotencialP- 35  €19,35

Sense descomposició 19,35 €

UTEPCGV00011 Columna Meridiana 9x2P- 36  €735,00

Sense descomposició 735,00 €

UTEPCPLL000 Codificació punt de llumP- 37  €2,75

Sense descomposició 2,75 €

UTEPCTS0002 Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzatP- 38  €882,50

Sense descomposició 882,50 €

UTEPE000002 Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15RP- 39  €2.906,00

Sense descomposició 2.906,00 €

UTEPEE00003 Escomesa elèctrica per cuadreP- 40  €291,00

Sense descomposició 291,00 €
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UTEPLLS0004 Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa de
fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat transparent cilindric. Sense
precablejat, amb equip electrònic d´alt rendiment, tensió d´alimentació 230 V
AC/ 50 Hz., òptica vial frontal , temperatura de color neutra i amb regulació
sense lìnea de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W, 350 mA IA3,
12 LED

P- 41  €1.387,00

Sense descomposició 1.387,00 €

UTEPLLS00011 Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP
de 150 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1

P- 42  €201,00

Sense descomposició 201,00 €

UTEPLLS00021 Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de
100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1

P- 43  €235,00

Sense descomposició 235,00 €

UTEPPL00000 Projecte de legalitzacióP- 44  €1.260,00

Sense descomposició 1.260,00 €

UTEPQ000001 Quadre CITI-15R MRS 3 SORTP- 45  €10.925,00

Sense descomposició 10.925,00 €

HF1AB0401 Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.P- 46  €2.183,17

Altres conceptes 2.183,17 €

M2F21900RT Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb
compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.

P- 47  €266,25

Altres conceptes 266,25 €

MF2191304 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

P- 48  €2,10

Altres conceptes 2,10 €

MF2193J04 Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

P- 49  €1,53

Altres conceptes 1,53 €

M2F2194AG4 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre
camió

P- 50  €4,88

Altres conceptes 4,88 €

M2F2195 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb mescla
bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb
retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió.

P- 51  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

UtF2196 Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzemP- 52  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

M3F2197 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí mitjançant tall
amb disc de diamant i càrrega sobre camió, incloent bastida i mesures de
seguretat necessaris per a la subjecció de les peçes i de la màquina de tall

P- 53  €225,00

Sense descomposició 225,00 €

M2F2194AGPR Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió

P- 54  €5,42
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Altres conceptes 5,42 €

MF21D2122 Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

P- 55  €2,21

Altres conceptes 2,21 €

MF21D41A2 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

P- 56  €8,38

Altres conceptes 8,38 €

MF21DFG02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 57  €7,94

Altres conceptes 7,94 €

UF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó i/o
formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 58  €6,22

Altres conceptes 6,22 €

PAF2211019 Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció
d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i metàl.liques, de coberts que no
siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i transport a abocador, inclòs canon
d´obocament.

P- 59  €7.200,00

Sense descomposició 7.200,00 €

M2F2211020 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una
profunditat mínima de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del
material.

P- 60  €0,34

Altres conceptes 0,34 €

M3F221C619 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon
d´abocament.

P- 61  €4,00

Sense descomposició 4,00 €

M3F221C620 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a
caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics.

P- 62  €2,90

Sense descomposició 2,90 €

M3F221C621 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb
mitjans mecànics

P- 63  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

M3F221C622 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot
tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material
excavat.

P- 64  €6,50

Sense descomposició 6,50 €

M3F221C623 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca,
amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

P- 65  €32,00

Sense descomposició 32,00 €

M3F221C624 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la mateixa, per evitar
vibracions i afectacions als habitatges confrontants

P- 66  €17,50

Sense descomposició 17,50 €
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M3F2220401 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb
mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el recobriment dels
serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

P- 67  €8,30

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Altres conceptes 8,30 €

M3F222K621 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot tipus de
terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.

P- 68  €7,50

Sense descomposició 7,50 €

M3F222K622 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en roca, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

P- 69  €28,00

Sense descomposició 28,00 €

MF222U051 Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de
reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària.

P- 70  €2,45

Altres conceptes 2,45 €

MF222U052 Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i
20 cm d´amplària.

P- 71  €1,21

Altres conceptes 1,21 €

M3F226140F Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una
compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

P- 72  €4,21

Altres conceptes 4,21 €

M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM

P- 73  €1,76

Altres conceptes 1,76 €

M2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del
95% PM

P- 74  €0,27

Altres conceptes 0,27 €

M3F2280402 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat mecànicament, en
tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori
autopropulsat i amb compactació del 95 % PM

P- 75  €17,00

Sense descomposició 17,00 €

M3F2280403 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació, en
tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a compactar al 95 % PM

P- 76  €9,00

Sense descomposició 9,00 €

M3F228L30F Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

P- 77  €3,51

Altres conceptes 3,51 €

M3F22804021 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la propia excavació, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o
corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95 % del PM.

P- 78  €9,00

Sense descomposició 9,00 €
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M2F2316601 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 35%

P- 79  €16,52

B0A31000 Clau acer €0,07520
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,11600
B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a

30 usos
€0,13015

Altres conceptes 15,20 €

M3F24112A0 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material
seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material dins la pròpia l'obra,
carregat amb mitjans mecànics 

P- 80  €1,00

Altres conceptes 1,00 €

M3F2A11000 Suministrament de material seleccionat d´aportacióP- 81  €12,32

Sense descomposició 12,32 €

MLF3120020 Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de
geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

P- 82  €25,00

Sense descomposició 25,00 €

UTF3120025 Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons especificacions de
projecte, col.locada amb fixacions mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI
304 i malla de 30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.

P- 83  €570,00

Sense descomposició 570,00 €

MF3230020 Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 84  €30,20

BD78C380 Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i
UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 26 KN/m2 i una càrrega de rotura de 40 KN/m2.

€20,00000

BFYG1DF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 400 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 10,20 €

MF3230040 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 85  €47,64

BD78E380 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i
UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 39 KN/m2 i una càrrega de rotura de 60 KN/m2.

€33,00000

BFYG1GF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 14,64 €

MF3230060 Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 86  €73,30

BD78G380 Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i
UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80 KN/m2.

€60,00000

BFYG1JF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 13,30 €
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MF3230080 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 87  €99,44

BD78J380 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i
UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 65 KN/m2 i una càrrega de rotura de 100 KN/m2.

€68,00000

BFYG1LF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb
unió de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 31,44 €

MLF3230200 Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe N, segons
UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella elastomèrica col.locat al
fons de rasa.

P- 88  €25,00

Sense descomposició 25,00 €

MF3240020 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de
10 cm, formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 89  €18,99

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

€7,94475

BD790010 Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis
interiorment. Diàmetre exterior 250mm i dièmetre interior 216.

€8,10000

Altres conceptes 2,95 €

MF3240030 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de
10 cm, formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 90  €25,17

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

€14,12400

BD790020 Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis
interiorment. Diàmetre exterior 315mm i dièmetre interior 271.

€8,00000

Altres conceptes 3,05 €

PAF3260010 Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la xarxa de
clavegueram nova executada per tal de detectar posibles punts de mal
funcionament.La partida inclou el control durant tota una jornada.

P- 91  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

MLF3320110 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea
PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal

P- 92  €56,00

Sense descomposició 56,00 €

MLF3320120 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea
PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la canal.

P- 93  €75,00

Sense descomposició 75,00 €

UTF3420021 Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de 80/100 cm.
en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó
armat HA-20/P/20/l.

P- 94  €520,00

Sense descomposició 520,00 €

UTF3420022 Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de formigó
prefabricat, col.locades amb morter.

P- 95  €91,00

Sense descomposició 91,00 €

MF3610040 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 60
cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 96  €11,89

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

€5,88500
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Altres conceptes 6,01 €

MF3610060 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 80
cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 97  €12,24

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

€8,23900

Altres conceptes 4,00 €

MF4310010 Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa fiol
de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 98  €22,35

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

€5,29650

B96ICA0010 Peça form.vora.DC,Fiol €6,51000
Altres conceptes 10,54 €

MLF4L10030 Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7 cm.,
col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm.
de gruix. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra

P- 99  €13,79

Sense descomposició 13,79 €

UTF4L10031 Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas
de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent, inclosa base de formigó
de 20 N/mm2 de resistencia i totes les feines adients, totalment acabat.

P- 100  €58,00

Sense descomposició 58,00 €

UTF4L10032 Previsió de reparació de flonjallsP- 101  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

M2F4L10033 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ,
absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177

P- 102  €46,58

Sense descomposició 46,58 €

MlF4L20010 Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 103  €7,82

B0718000 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €0,00480
B9F30010 Llambordí tipus ICA Bétulo de 80 mm de 350 Kg/cm2. €0,23000

Altres conceptes 7,59 €

TF4M500101 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus AC 11
SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall, inclou treballs en zones de difícil
accés com escocells, diferents entregues, etc

P- 104  €64,77

Sense descomposició 64,77 €

UTF630100 Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o similar,
inclou la reixa i la connexió del desaigüe.

P- 105  €1.150,00

Sense descomposició 1.150,00 €

UF660040 Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall,
encorat al paviment

P- 106  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

UTF7930010 Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional de
matavius.

P- 107  €6,00

Sense descomposició 6,00 €
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UF8240030 Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona de
vianants  de 60x90 cm.

P- 108  €67,09

BBMZC011 Senyal d´al-lumini de 600x900 indicador de la zona de vianants. €57,59000
Altres conceptes 9,50 €

MF8240040 Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció
d'obra

P- 109  €31,21

Altres conceptes 31,21 €

PAF830020 senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la
senyalització de la circulació durant les fases de projecte.

P- 110  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

M3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, inclou la col·locació de regles donant la pendent corresponent

P- 111  €79,13

B0641050 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€66,00000

Altres conceptes 13,13 €

M3F9365H12 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió.

P- 112  €68,00

Sense descomposició 68,00 €

MLF9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat amb parament vertical.

P- 113  €16,64

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

€2,94250

Altres conceptes 13,70 €

MF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó amb capa
de morter de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 114  €11,47

B051E101 Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacs €0,11413
B97422E1 Peça precomprimida de formigó i capa de morter de ciment de color blanc,

de 20x20x8 cm, per a rigoles
€2,50000

Altres conceptes 8,86 €

UTF991U050 Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a la
pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat a taller i muntat en
obra, fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l

P- 115  €99,80

Sense descomposició 99,80 €

UTF991U051 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al
passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

P- 116  €97,63

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

€8,82750

B99Z0404 Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruix €68,00000
Altres conceptes 20,80 €

UTF991U052 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 117  €123,71

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

€14,71250

B99Z0403 Formació d'escossell de planxa d'acer de diametre 120x20 cm de 8 mm de
gruix

€89,00000
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Altres conceptes 20,00 €

UF991U054 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20 cm de 8
mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20/P/20/I

P- 118  €125,16

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

€17,65500

B99ZU050 Formació d'escossell de planxa d'acer  de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix €67,50000
Altres conceptes 40,01 €

UTF991U055 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de 120x125 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra,
encorat al formigó de la vorera

P- 119  €126,46

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

€17,65500

B99Z0404 Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruix €68,00000
Altres conceptes 40,81 €

M2F9E1310G Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris
de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces de difent textura, per a
vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i
posterior neteja del paviment.

P- 120  €15,93

B0111000 Aigua €0,00080
B0514301 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs €0,20985
B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1 €5,31420

Altres conceptes 10,41 €

m2F9F10410 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix, incloent:
Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200, suministre i col.locació
de malla electrosoldada de filferros corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de
diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la superficie i partr proporcional de junts
de construcció amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat
mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts.

P- 121  €21,00

Sense descomposició 21,00 €

M2F9F104092 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid granític-silíci,
hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x 40 cm i 7 cm de gruix,
col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix com
a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior
reg. Junt obert

P- 122  €30,00

Sense descomposició 30,00 €

M2F9F151051 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de 20 x 20 cm
i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats sobre base de 3 cm d´ull de
perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra manual de la junta amb
cynodon dactilon comú, cobriment d el allavor amb recebo.

P- 123  €32,02

Sense descomposició 32,02 €

MF9GZ2524 Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm
de fondària, amb mitjans mecànics

P- 124  €6,82

Altres conceptes 6,82 €

MLFB133CE1 Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions
mecàniques o soldat

P- 125  €26,25

Sense descomposició 26,25 €

MLFB133CEO Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de
formigó

P- 126  €36,50

Sense descomposició 36,50 €
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MLFB133EC11 Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm d´alçaria,
ancorada al paviment segons detall.

P- 127  €115,50

Sense descomposició 115,50 €

MFBA1F110 Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 128  €0,96

Sense descomposició 0,96 €

MFBA1F111 Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm
d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 129  €0,85

Sense descomposició 0,85 €

MFBA22511 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d´amplaria, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d´accionament
manual

P- 130  €1,95

Sense descomposició 1,95 €

MFBA22512 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm. 0.5/0.5, amb
pintura de doble component, amb màquina d´accionament manual.

P- 131  €2,25

Sense descomposició 2,25 €

MFBA22513 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i 25x25 cm,
amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament
manual

P- 132  €2,20

Sense descomposició 2,20 €

utFBA31110 Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 133  €6,92

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €3,39500
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,98500

Altres conceptes 2,54 €

UtFBB112511 Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb làmina
reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 134  €53,00

Sense descomposició 53,00 €

UtFBB112521 Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de 60 cm. de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

P- 135  €53,00

Sense descomposició 53,00 €

UFBB21855 Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model Mf-4,
funcionament autònom, sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics
amb posibilittat per a 8 plans de tràfic, incloent armari exterior doble porta amb
modul de comptadors, proteccions, semàfors, columnes, etc. segons
documentació adjunta.

P- 136  €42.798,74

Altres conceptes 42.798,74 €

MFBBZ12201 Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col.locat a terra
formigonat.

P- 137  €16,75

Sense descomposició 16,75 €

UTFD5J0401 Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de
formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

P- 138  €56,00

Sense descomposició 56,00 €
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UTFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de
810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter de ciment
1:6.

P- 139  €52,00

Sense descomposició 52,00 €

UtFD75PAK5 Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat
mecànic

P- 140  €79,61

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

€73,56250

B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes 6,05 €

UFDB1A6C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m,
vibrat mecànic

P- 141  €48,65

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

€30,60200

Altres conceptes 18,05 €

UFDB30401 Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de
formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

P- 142  €158,00

B0641380 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qc

€5,50000

B9B10401 Llamborda granítica nacional, manual de 20x10x8 cm €112,50000
Altres conceptes 40,00 €

UFDB3A6C0 Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de formigó
armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I

P- 143  €426,51

B0651180 Formigó HA-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

€153,60000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €103,50000
B0D81450 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usos €13,32000
B0DZA000 Desencofrant €0,09000

Altres conceptes 156,00 €

MLFDD00204 Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l

P- 144  €195,00

Sense descomposició 195,00 €

MLFDD00205 Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat,
col.locades amb morter.

P- 145  €185,00

Sense descomposició 185,00 €

UTFDDZ31RT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus GEO o
similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt d´insonorització i ròtula
d´articulació d´apertura, col.locada amb moter de ciment 1:6.

P- 146  €114,50

Sense descomposició 114,50 €

UFDDZ51A9 Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de
220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 147  €6,38

BDDZ51A0 Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima d'acer galvanitzat, de
220x330mm

€2,50000

Altres conceptes 3,88 €

MFFB2U740 Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per
a col-locar soterrat.

P- 148  €3,10
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BFB2U740 TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 ATM. DE PRESSIO NOMINAL
€0,12000

BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40
MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€0,10070

BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

€0,08000

Altres conceptes 2,80 €

PAFFFFFF11 Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el manteniment de la
sèquia en foncionament

P- 149  €7.000,00

Sense descomposició 7.000,00 €

PAFFFFFF12 Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que es
poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització de la Sèquia

P- 150  €1.900,00

Sense descomposició 1.900,00 €

UFG00UESD Escomesa i línia telefònica fins al programador.P- 151  €550,00

BMNDF es €550,00000
Altres conceptes 0,00 €

UFG00UESE Programador elèctric de reg amb modem de gestió centrelitzada de 12 fases,
més sensor de pluja 

P- 152  €2.400,00

BDFGFFF Programa elèctric de reg. €2.400,00000
Altres conceptes 0,00 €

mFG22TH1K 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, muntat
com a canalització soterrada

P- 153  €2,05

BG22TH10 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

€1,02900

Altres conceptes 1,02 €

mFG22TK1K 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, muntat
com a canalització soterrada

P- 154  €4,20

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

€2,67750

Altres conceptes 1,52 €

UTFGAIGUA Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE MANRESA
sa.

P- 155  €170.709,75

Sense descomposició 170.709,75 €

PAFJ00U003 Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de
15 m3

P- 156  €550,00

BJ000010 Part proporcional de drets d´embrancament a la xarxa de la companyia
subministradora,per un comptador de 3 M3/H.

€550,00000

Altres conceptes 0,00 €

MFJ320050 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm.P- 157  €2,00

BFB2U460 Tub de polietilè de diàmetre 17 mm. €0,79800
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BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40

MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€0,50350

BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

Altres conceptes 0,70 €

MFJ320060 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar de
pressió, col·locat al fons de la rasa

P- 158  €8,21

BFB2U450 Tub de polietilè de diàmetre 63 mm. €4,32600
BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40

MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€1,00700

BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

€0,08000

Altres conceptes 2,80 €

MFJ320070 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm.P- 159  €5,40

BFB2U440 Tub de polietilè de diàmetre 50 mm. €2,91900
BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40

MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€1,00700

BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

€0,08000

Altres conceptes 1,39 €

UFJ330050 Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó
de canalització soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.

P- 160  €28,00

BJ000120 Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de
1,6 L.

€12,29000

Altres conceptes 15,71 €

UFJ40010 Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa
ben formada.

P- 161  €125,43

BLO123V celtis australis perim 18-20 cm €125,43000
Altres conceptes 0,00 €

UFJ41U500 Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.P- 162  €30,00

BJ41U550 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

€16,47000

Altres conceptes 13,53 €

UFJ43U500 Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.P- 163  €35,17

BJ43U500 REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE. €26,00000
BJ43U502 FILTRE DE 1' €8,00000

Altres conceptes 1,17 €

UFJ620050 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 164  €104,05

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

€15,30100

BJ630010 Escossell D100 x 8 mm, inclosos suports per a subjecció al formigó €58,25000
Altres conceptes 30,50 €

UFJ620100 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 165  €166,71
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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
€14,71250

BJ60020 Escossell 150x8 mm, inclosos suports per a subjecció al formigó €132,00000
Altres conceptes 20,00 €

UFJ620110 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 166  €207,71

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

€14,71250

B065214F Escossell D200 d'acer galvanitzat €173,00000
Altres conceptes 20,00 €

uFJS1U001 Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i
bastiment de fosa

P- 167  €175,00

BJS1U001 Boca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus Barcelona, amb entrada
lateral, inclús caixa i marc de fosa

€121,76000

Altres conceptes 53,24 €

uFJS2UA10 Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2
cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, connexió
roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb vàlvula-filtre
antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector, col.locat

P- 168  €21,00

BJS2U005 Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçaria d'elevació de
9,2 cm, d'un radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, amb
connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb vàlvula-filtre
antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector

€17,45000

Altres conceptes 3,55 €

mFJS5UC03 Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7 gotejadors termosoldats
interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de
30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre
inclós la connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa

P- 169  €10,00

BJS5U203 Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6
mm de diametre interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a
un cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm

€4,67250

Altres conceptes 5,33 €

uFJSBA120 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
nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre
el relè i purgat intern, instal.lada

P- 170  €108,00

BJSBA120 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
nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre
el relè i purgat intern

€101,31000

Altres conceptes 6,69 €

UFN32UA02 Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació
d´accessoris necessaris.

P- 171  €23,93

BN83U002 VÀLVULA ANTISIFÓNICA €22,00000
Altres conceptes 1,93 €

UFQ115T75 Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de
granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol
D11

P- 172  €325,51

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

€5,88500

BQ115T75 Banc prefabricat 120x60 detall D11 €239,62000
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Altres conceptes 80,01 €

UTFQ115T77 Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit,
rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

P- 173  €627,94

B0652150 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa

€40,93600

BQ115T77 Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist €507,00000
Altres conceptes 80,00 €

UTFQ123L01 Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de Santa & Cole de
1.75 m de longitud, encorat a paviment.

P- 174  €629,00

Sense descomposició 629,00 €

UFQ123L02 Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides
1500x200x200, encorat a paviment

P- 175  €290,00

Sense descomposició 290,00 €

UFQ21BC66 Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada
de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat
en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix de seguretat i encarada
sobre paviment amb daus de formigó de 30x30x30

P- 176  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

UTFQ320505 Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de gruix, lluna
securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de plantxes de metacrilat de
6mm de gruix colorejat en masa, ferratge d'acer inoxidable, encorada amb
perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable.

P- 177  €6.134,12

Sense descomposició 6.134,12 €

UTFQ4JI01 Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana 216
ref. 2.12160

P- 178  €7.477,00

Sense descomposició 7.477,00 €

UTFQ4JI02 Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref. 4.060008P- 179  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

UTFQ4JI03 Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150P- 180  €824,00

Sense descomposició 824,00 €

UTFQ42F016 Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antióxid color negre, tipus Manresa,
amb base per empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos
armadures.

P- 181  €55,00

Sense descomposició 55,00 €

UTFQ42F017 Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antiòxid color negre, tipus Manresa,
amb base per empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos
armaduras.

P- 182  €155,00

Sense descomposició 155,00 €

UTFQ4JI004 Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000P- 183  €1.138,00

Sense descomposició 1.138,00 €

UTFQ4JI005 Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref. 6.06000P- 184  €1.347,00

Sense descomposició 1.347,00 €

UTFQ4JI006 Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700P- 185  €1.573,00
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Sense descomposició 1.573,00 €

UTFQ4JI007 Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501P- 186  €2.839,00

Sense descomposició 2.839,00 €

UTFQ4JI008 Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000P- 187  €1.254,00

Sense descomposició 1.254,00 €

UTFQ4JI009 Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20DP- 188  €1.090,00

Sense descomposició 1.090,00 €

UTFQ4JI010 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en pals
cuadrats. Ref. 6.12000

P- 189  €1.198,00

Sense descomposició 1.198,00 €

UTFQ4JI011 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra horitzontal
d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000

P- 190  €2.494,00

Sense descomposició 2.494,00 €

UTFQ4JI012 Joc infantil de la casa BDU o similar. HexágonoP- 191  €8.123,00

Sense descomposició 8.123,00 €

UTFQ4JI013 Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647P- 192  €6.968,00

Sense descomposició 6.968,00 €

UTFQ4JI014 Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil,
mecanismes i transport

P- 193  €3.600,00

Sense descomposició 3.600,00 €

M2FR23110F Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco
d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg termini, amb dues malles de
fil biodegradable, encorada amb grapes d'acer.

P- 194  €3,21

B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €0,57500
BR36110F Regulador de l'erosió i sedimentació en talud, a llarg termini amb malla

biodegradable
€1,64850

Altres conceptes 0,99 €

M2FR261101 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a
un pendent inferior al 45 %

P- 195  €0,18

Altres conceptes 0,18 €

M2FR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %

P- 196  €0,25

Altres conceptes 0,25 €

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- 197  €11,81

Altres conceptes 11,81 €

M3FR3P1313 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20%
de sorra rentada de riu, per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a
granel, per a anivellament i plantació d'arbres amb minicarregadora sobre
pneumàtics i amb accessori anivellador

P- 198  €30,68

BR3P1310 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel €28,78700
Altres conceptes 1,89 €
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uFR41262B Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

P- 199  €185,30

BR41262B Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

€185,30000

Altres conceptes 0,00 €

uFR42483C Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor  de 500 l

P- 200  €271,20

BR42483C Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l €271,20000
Altres conceptes 0,00 €

uFR43442C Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 201  €148,66

BR43442C Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€148,66000

Altres conceptes 0,00 €

uFR43H42C Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 202  €210,00

BR43H42C Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€210,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR43J82C Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 203  €152,12

BR43J82C Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€152,12000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44422C Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 204  €97,94

BR44422C Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€97,94000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44423C Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 10 a 12 cm. amb
pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

P- 205  €21,98

Sense descomposició 21,98 €

uFR44D81A Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de
perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua

P- 206  €75,14

BR44D81A Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua €75,14000
Altres conceptes 0,00 €

uFR44E22C Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 207  €68,73

BR44E22C Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5
cm i profunditat 47,25 cm

€68,73000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44F82A Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

P- 208  €133,50

BR44F82A Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

€133,50000

Altres conceptes 0,00 €

UFR48NG10 Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en
contenidor

P- 209  €21,98

BR48NG10 Pollancre (populus nigra) de circumferència de 18a 20 cm, en contenidor €21,98000
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Altres conceptes 0,00 €

UFR631111 Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en
contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

P- 210  €26,95

Altres conceptes 26,95 €

M2FR716011 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 25 %

P- 211  €1,16

Altres conceptes 1,16 €

M2FR721300 Hidrosembra en dues fasesP- 212  €1,46

BR34J000 Bioactivador microbià €0,10740
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,13340
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR €0,03550
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,01720
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
€0,09060

Altres conceptes 1,08 €

M3G214U010 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de fibrociment de
la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 213  €7,12

Altres conceptes 7,12 €

M2G219U202 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica
o manual i transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la
neteja de la superfície

P- 214  €0,28

Altres conceptes 0,28 €

M3G21G1131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de
formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió, amb clasificació dels diferents materials inclou la
retirada del fibrociment.

P- 215  €8,82

Altres conceptes 8,82 €

M3G2R32340 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb
un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 t

P- 216  €5,95

Altres conceptes 5,95 €

M3G2R5426A Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 20 km

P- 217  €10,39

B1254856 Canon abocador runa neta €5,75000
Altres conceptes 4,64 €

MLG63A1075 Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat galvanitzat en calent
tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64 m, amb accesoris per acoplament
rapit i cargoleria indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de
0.6x0.4

P- 218  €22,50

Sense descomposició 22,50 €

M2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa
catiònica tipus ECR-1

P- 219  €6,00

Sense descomposició 6,00 €
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M3G9211222 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a
màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del material al
97% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació.

P- 220  €23,00

B0372000 Tot-u artificial €22,50000
Altres conceptes 0,50 €

M3G9311111 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim,
amb motonivelladora i manual amb piconatge del material al 98% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 221  €23,10

B0111000 Aigua €0,04000
B0372000 Tot-u artificial €22,50000

Altres conceptes 0,56 €

M3G932101F Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb motonivelladora petita
i piconatge del material al 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació.

P- 222  €20,31

B0321000 Sauló  garbellat €6,69000
Altres conceptes 13,62 €

M3G932102 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa
amb mitjans mecànics i manuals.

P- 223  €25,00

Sense descomposició 25,00 €

M3G932102F Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans
mecànics i manuals.

P- 224  €21,00

Sense descomposició 21,00 €

MG9650402 Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm, classe
Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

P- 225  €18,71

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

€5,29650

B9650401 bordo rigola 20x20x100 €9,34500
Altres conceptes 4,07 €

MG9650403 Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada, doble capa,
conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb
pòrtland blanc compost.

P- 226  €36,00

Sense descomposició 36,00 €

MG9650405 Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa,
conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb
morter pòrtland blanc compost.

P- 227  €54,00

Sense descomposició 54,00 €

UTG9650406 Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb
forma corba, d´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no
estrructural.

P- 228  €34,00

Sense descomposició 34,00 €

UTG9650407 Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb
forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó
no estructural.

P- 229  €32,00

Sense descomposició 32,00 €
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MG965A7EE Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe
Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

P- 230  €20,33

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

€5,29650

B965A7E0 Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada C5 15x25 cm
classe 500Kg/cm2

€6,25800

Altres conceptes 8,78 €

UG968A609 Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral de 57x40x24
cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria, elaborat amb
formigonera de 165 l 

P- 231  €33,39

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

€2,82480

B9680401 Peça de formigó per a guals vianants, doble capa, de 57X40X10 cm €14,37450
Altres conceptes 16,19 €

m2G9J11J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
ECR-1

P- 232  €0,44

B0552420 Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica tipus ECR-1, €0,35000
Altres conceptes 0,09 €

M2G9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECIP- 233  €0,42

B0552B00 Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica tipus ECI, €0,36000
Altres conceptes 0,06 €

UTGB111110 Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó
H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 234  €140,00

Sense descomposició 140,00 €

UTGB111111 Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 235  €98,00

Sense descomposició 98,00 €

UTGB111112 Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 236  €628,00

Sense descomposició 628,00 €

UTGB111113 Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 237  €231,00

Sense descomposició 231,00 €

UTGB111114 Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó
H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de formigó

P- 238  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

UTGB111200 Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de terres, bastiment i tapa
de fosa.

P- 239  €337,00

Sense descomposició 337,00 €
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UTGB111201 Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

P- 240  €190,00

Sense descomposició 190,00 €

UTGC101100 Placa de presa de terresP- 241  €55,00

Sense descomposició 55,00 €

UTGC110000 Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega
sobre camió deles materials sobrers

P- 242  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

UTGC111000 Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i càrrega
sobre camió dels materials sobrers.

P- 243  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

UTGC111100 Fonament de peanaP- 244  €180,00

Sense descomposició 180,00 €

mGD4L1000 Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detallP- 245  €17,28

B0641070 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

€12,42000

Altres conceptes 4,86 €

MLGD5G1250 Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera
de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l.

P- 246  €24,00

Sense descomposició 24,00 €

MlGD780404 Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre
interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat
interiorment.

P- 247  €85,18

B0641050 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,40000

Altres conceptes 79,78 €

MGD95B670 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó , amb 20
cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat 

P- 248  €24,71

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

€14,71250

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

Altres conceptes 10,00 €

MLGV111111 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua.

P- 249  €19,00

Sense descomposició 19,00 €

MLGV111112 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua.

P- 250  €24,00

Sense descomposició 24,00 €

MLGV111113 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua.

P- 251  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

MLGV111114 Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigóP- 252  €4,80

Sense descomposició 4,80 €
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M3H100000 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa manual.

P- 253  €65,00

Sense descomposició 65,00 €

MLH1100000 Cuneta provisional de terraP- 254  €10,50

Sense descomposició 10,50 €

UTM.PREVENTIVE SEGONS PROJECTEP- 255  €1.815,63

Sense descomposició 1.815,63 €

UTP.COL.LECTIV SEGONS PROJECTEP- 256  €10.456,00

Sense descomposició 10.456,00 €

UTP.INDIVIDUAL SEGONS PROJECTEP- 257  €4.188,24

Sense descomposició 4.188,24 €

UPRRE0010 Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg preparat per
telegestió.

P- 258  €680,00

CDFBVFDD Subministre i instal-lació d'armari €680,00000
Altres conceptes 0,00 €

UTS.PROVISIONA SEGONS PROJECTEP- 259  €2.984,15

Sense descomposició 2.984,15 €



Justificació d'elements
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,00H Tècnic topògrafA0100401

 €25,00H Cap de collaA0112000

 €21,00H Oficial 1aA0121000

 €21,00H Oficial 1a paletaA0122000

 €21,00H Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €16,05H Oficial 1a manyàA012F000

 €19,50H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.A012H000

 €16,93h Oficial 1a lampistaA012J000

 €21,00H Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,00H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,00H Oficial 1a jardinerA012P000

 €18,00H AJUDANT D'ELECTRICISTAA013H000

 €14,48h Ajudant lampistaA013J000

 €13,97H Ajudant muntadorA013M000

 €13,97H Ajudant jardinerA013P000

 €19,00H ManobreA0140000

 €19,00H Manobre especialistaA0150000

 €13,27H Peó jardinerA016P000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,25H Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €56,65H Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €53,01H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €79,64H Fresadora de pavimentC110U080

 €44,17H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaC1311120

 €40,00H Retroexcavadora petitaC1315010

 €29,00H ZANJADORA DE MOTOR PER RASES DE 20-30 CMC1315012

 €48,20H Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €37,48H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €45,05H Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €50,04H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €49,78H Motoanivelladora, de mida petitaC1331100

 €55,00H Motoanivelladora, de mida mitjanaC1331200

 €48,68H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €55,58H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,86H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €7,18h PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0

 €33,99H Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

C133M0Q0

 €29,77H Camió per a transport de 12 tC1501800

 €40,00H Camió per a transport de 20 tC1501900

 €37,54H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €58,00H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €33,14H Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €43,00H Camió gruaC1503000

 €47,97H Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €22,43H Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,45H Formigonera de 165 lC1705600



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 14/02/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,35H Formigonera de 250 lC1705700

 €43,66H Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €46,88H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €32,06H Escombradora autopropulsadaC170E000

 €30,24H Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €8,27H Màquina tallajuntsC170H000

 €23,60H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

C1B02B00

 €2,79H Martell trencador manualC2001000

 €3,77H Regle vibratoriC2005000

 €0,90H Vibrador d'agullaC200D000

 €5,94H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €3,01H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €27,67H Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,80M3 AiguaB0111000

 €13,23T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €14,88T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €6,69M3 Sauló  garbellatB0321000

 €11,27T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €13,52T Ull de perdiu de d 3 a 7 mmB0361000

 €22,50M3 Tot-u artificialB0372000

 €69,95T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €114,13T Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacsB051E101

 €0,09KG Calç aèria CL 90 per a construccióB0532310

 €0,70KG Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECR-1,

B0552420

 €0,36KG Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECI,

B0552B00

 €60,00M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641050

 €62,10M3 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

B0641070

 €58,85M3 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

 €55,00M3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

B0641380

 €61,44M3 Formigó HA-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

B0651180

 €173,00ut Escossell D200 d'acer galvanitzatB065214F

 €73,10M3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

B0652150

 €0,08KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718000

 €0,94KG Clau acerB0A31000

 €1,15KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,36M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €6,85M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

B0D61170

 €6,83CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €2,22M2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usosB0D81450

 €1,80L DesencofrantB0DZA000

 €5,75m3 Canon abocador runa netaB1254856

 €6,79KG Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000

 €8,90ml bordo rigola 20x20x100B9650401

 €5,96M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada C5 15x25 cm classe 500Kg/cm2

B965A7E0

 €13,69UT Peça de formigó per a guals vianants, doble capa, de
57X40X10 cm

B9680401

 €6,20M Peça form.vora.DC,FiolB96ICA0010

 €0,50U Peça precomprimida de formigó i capa de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

B97422E1

 €89,00UT Formació d'escossell de planxa d'acer de diametre
120x20 cm de 8 mm de gruix

B99Z0403

 €68,00UT Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruixB99Z0404

 €67,50U Formació d'escossell de planxa d'acer de 120x120x20
cm de 8 mm de gruix

B99ZU050

 €75,00M2 Llamborda granítica nacional, manual de 20x10x8 cmB9B10401

 €5,21M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1B9E13100

 €15,67M2 Pedra artificial monocapa amb arid granític-siíici,
hidrofugat i plastificat de color de de 40x20 cm i 7 cm
de gruix,

B9F10402

 €16,05M2 peça prefabricada de color de formigó de forma
rectangular de 12x12x7 cm, serie S 500kg/cm2

B9F1510F

 €11,50M2 Llambordí tipus ICA Bétulo de 80 mm de 350 Kg/cm2.B9F30010

 €47,50T Mescla bituminosa en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

B9H12110

 €44,50T Mescla bituminosa D-8B9H12120

 €45,00T Mescla bituminosa en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H1D210

 €500,00m2 Font de xapa d'acer Inoxidable de 4,85 m2BB32U001
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 €45,40U Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €3,94KG Microesferes de vidreBBM1M000

 €57,59U Senyal d´al-lumini de 600x900 indicador de la zona de
vianants.

BBMZC011

 €60,98Ml tub caz de 50x50x250 de diametre30BD780104

 €20,00M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 26 KN/m2 i una càrrega de rotura de 40
KN/m2.

BD78C380

 €33,00M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 39 KN/m2 i una càrrega de rotura de 60
KN/m2.

BD78E380

 €60,00M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80
KN/m2.

BD78G380

 €68,00M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe
3, segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 65 KN/m2 i una càrrega de rotura de 100
KN/m2.

BD78J380

 €8,10M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i
dièmetre interior 216.

BD790010

 €8,00M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 315mm i
dièmetre interior 271.

BD790020

 €2,50U Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima
d'acer galvanitzat, de 220x330mm

BDDZ51A0

 €2.400,00UT Programa elèctric de reg.BDFGFFF

 €2,78M Tub de polietilè de diàmetre 50 mm.BFB2U440

 €4,12M Tub de polietilè de diàmetre 63 mm.BFB2U450

 €0,76M Tub de polietilè de diàmetre 17 mm.BFB2U460

 €0,60M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 ATM. DE PRESSIO NOMINAL

BFB2U740

 €10,07U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

BFWBU743
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 €0,08U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

BFYBU743

 €1,46U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 400 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1DF1

 €2,74U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1GF1

 €3,87U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1JF1

 €6,20U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1LF1

 €0,98m 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

 €2,55m 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

 €550,00U Part proporcional de drets d´embrancament a la xarxa
de la companyia subministradora,per un comptador de
3 M3/H.

BJ000010

 €12,29U Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb
un cabal de rentat de 1,6 L.

BJ000120

 €16,47U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

BJ41U550

 €26,00U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE.BJ43U500

 €8,00U FILTRE DE 1'BJ43U502

 €132,00M Escossell 150x8 mm, inclosos suports per a subjecció
al formigó

BJ60020

 €116,50M Escossell D100 x 8 mm, inclosos suports per a
subjecció al formigó

BJ630010

 €121,76u Boca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus
Barcelona, amb entrada lateral, inclús caixa i marc de
fosa

BJS1U001
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 €17,45u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb
alçaria d'elevació de 9,2 cm, d'un radi d'acció entre 8,4
i 15 m, de cercle complet o sectorial, amb connexió
roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb
vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector

BJS2U005

 €4,45m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de
2 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm

BJS5U203

 €101,31u 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 nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern

BJSBA120

 €125,43ut celtis australis perim 18-20 cmBLO123V

 €550,00UT esBMNDF

 €22,00U VÀLVULA ANTISIFÓNICABN83U002

 €239,62U Banc prefabricat 120x60 detall D11BQ115T75

 €507,00U Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist BQ115T77

 €5,37KG Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,67KG Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €1,57M2 Regulador de l'erosió i sedimentació en talud, a llarg
termini amb malla biodegradable

BR36110F

 €0,71KG Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

BR3B6000

 €4,50kg barreja de llavorsBR3P000F

 €26,17M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granelBR3P1310

 €0,43KG Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €185,30u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9
cm

BR41262B

 €271,20u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor  de 500 l

BR42483C

 €148,66u Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR43442C

 €210,00u Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat
47,25 cm

BR43H42C
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 €152,12u Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR43J82C

 €97,94u Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR44422C

 €75,14u Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 16 a
18 cm, amb l'arrel nua

BR44D81A

 €68,73u Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR44E22C

 €133,50u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm

BR44F82A

 €21,98U Pollancre (populus nigra) de circumferència de 18a 20
cm, en contenidor

BR48NG10

 €3,02KG Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €680,00Ut Subministre i instal-lació d'armari CDFBVFDD
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 €54,86M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 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:

17,10000/R 19,000000,900A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 17,10000 17,10000
Maquinària:

1,05750/R 2,350000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lH

Subtotal... 1,05750 1,05750
Materials:

0,144000,800000,180B0111000 =xAiguaM3

8,5995013,230000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

17,4685011,270001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

T

10,4925069,950000,150B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 36,70450 36,70450

COST DIRECTE 54,86200

54,86200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,40M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,00000/R 19,000001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,00000 19,00000
Maquinària:

1,01500/R 1,450000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,01500 1,01500
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

24,2544014,880001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

34,9750069,950000,500B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 59,38940 59,38940

COST DIRECTE 79,40440

79,40440COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €69,37M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 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:

19,00000/R 19,000001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,00000 19,00000
Maquinària:

1,01500/R 1,450000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,01500 1,01500
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

22,6176014,880001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

26,5810069,950000,380B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 49,35860 49,35860

COST DIRECTE 69,37360

69,37360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,92M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,95000/R 19,000001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,95000 19,95000
Maquinària:

1,05125/R 1,450000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,05125 1,05125
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

22,7664014,880001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

13,9900069,950000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG

Subtotal... 72,91640 72,91640

COST DIRECTE 93,91765

93,91765COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €85,38M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,95000/R 19,000001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,95000 19,95000
Maquinària:

1,05125/R 1,450000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,05125 1,05125
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

20,5344014,880001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

26,5810069,950000,380B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG

Subtotal... 64,37540 64,37540

COST DIRECTE 85,37665

85,37665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42.798,74Ut grup semàforicXBVDFGFEW Rend.: 1,000
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 €59,77T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició grossa tipus G-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall.

39516652 Rend.: 1,068

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01966/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,09176/R 19,000000,230A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,11142 4,11142
Maquinària:

2,99625/R 40,000000,080C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

3,67921/R 43,660000,090C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

3,95056/R 46,880000,090C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,02831/R 30,240000,001C170E00U =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 10,65433 10,65433
Materials:

45,0000045,000001,000B9H1D210 =xMescla bituminosa en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

T

Subtotal... 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 59,76575

0,00%GASTOS INDIRECTOS

59,76575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,66T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa tipus D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall.

39538511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02100/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,32000/R 19,000000,280A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 5,34100 5,34100
Maquinària:

3,20000/R 40,000000,080C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

4,36600/R 43,660000,100C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

4,21920/R 46,880000,090C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,03206/R 32,060000,001C170E000 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 11,81726 11,81726
Materials:

47,5000047,500001,000B9H12110 =xMescla bituminosa en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

T

Subtotal... 47,50000 47,50000
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COST DIRECTE 64,65826

0,00%GASTOS INDIRECTOS

64,65826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,77T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa tipus D-8 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall. Inclou treballs en zones de
dificil accés com escocells,diferents entregues, etc...

F4M50010 Rend.: 1,111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56706/R 21,000000,030A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,84068/R 19,000000,400A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 7,40774 7,40774
Maquinària:

2,88029/R 40,000000,080C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

3,92979/R 43,660000,100C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

3,79766/R 46,880000,090C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,02886/R 32,060000,001C170E000 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 10,63660 10,63660
Materials:

46,7250044,500001,050B9H12120 =xMescla bituminosa D-8T

Subtotal... 46,72500 46,72500

COST DIRECTE 64,76934

0,00%GASTOS INDIRECTOS

64,76934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00M2 Paviment de pedra artificial monocapa,Vulcano, amb
arid granític-siíici, hidrofugat i plastificat de color negre
de format de 20x40 cm ò 40x40 cm ò 60x40 cm i 7 cm
de gruix, col.locat a l'estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de
juntes amb terra vegetal de bosc i sembrat amb
posterior reg

F9F10409 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

1,32700/R 13,270000,100A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 11,22700 11,22700
Maquinària:

1,69950/R 33,990000,050C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

H
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Subtotal... 1,69950 1,69950
Materials:

0,008000,800000,010B0111000 =xAiguaM3

16,4535015,670001,050B9F10402 =xPedra artificial monocapa amb arid granític-siíici,
hidrofugat i plastificat de color de de 40x20 cm i 7 cm
de gruix,

M2

0,090004,500000,020BR3P000F =xbarreja de llavorskg

0,5234026,170000,020BR3P1310 =xTerra vegetal adobada i garbellada, a granelM3

Subtotal... 17,07490 17,07490

COST DIRECTE 30,00140

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,00140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,02M2 Paviment prefabricat de formigó de color de forma
rectangular de 12x12 cm i 7 cm de gruix, serie S
/500kg/cm2), col.locats sobre base de 3cm d'ull de
perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra
manual de la junta amb cynodon dactilon comú,
cobriment de la llavor amb recebo.

F9F15105 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,80000/R 19,000000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerH

5,70000/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,65000 12,65000
Materials:

0,008000,800000,010B0111000 =xAiguaM3

0,7436013,520000,055B0361000 =xUll de perdiu de d 3 a 7 mmT

16,8525016,050001,050B9F1510F =xpeça prefabricada de color de formigó de forma
rectangular de 12x12x7 cm, serie S 500kg/cm2

M2

1,3085026,170000,050BR3P1310 =xTerra vegetal adobada i garbellada, a granelM3

0,453003,020000,150BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

KG

Subtotal... 19,36560 19,36560

COST DIRECTE 32,01560

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,01560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb
arid granític-silíci, hidrofugat i plastificat de c

F9F104091 Rend.: 1,000

 €53,00U Placa de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola
peça amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

7,60000/R 19,000000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,60000 7,60000
Materials:

45,4000045,400001,000BBM12602 =xPlaca circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

U

Subtotal... 45,40000 45,40000

COST DIRECTE 53,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

53,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per armadura de lloses d´escala i v

LADIU.SINCLO Rend.: 1,000

 €1.450,00UT Pedestal tipo J11114111 Rend.: 1,000P- 1

 €59,77T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició grossa tipus AC 22 BASE G amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall

395166521 Rend.: 1,000P- 2

 €64,66T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa tipus AC 16 SURF D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall

395385111 Rend.: 1,000P- 3

 €24.368,00UT SEGONSPROJECTEC.MATERIAL Rend.: 1,000P- 4

 €27,00ML Canalització per a instal.lació de serveis de
telecomunicacions amb 6 tubs rígids de 75 mm de
diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

CCC11100 Rend.: 1,000P- 5

 €1,15ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de
companyia

CIAELECT00 Rend.: 1,000P- 6

 €23,50ML Execució de prisma tubular format per dos conductes
de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
protegit amb formigó

CIAELECT01 Rend.: 1,000P- 7

 €27,76ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de
200 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
protegit amb formigó

CIAELECT02 Rend.: 1,000P- 8

 €34,00ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de
200 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
protegit amb formigó

CIAELECT03 Rend.: 1,000P- 9
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 €6,00ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm
dediàmetre exterior de tub de polietilè

CIAELECT04 Rend.: 1,000P- 10

 €280.117,73UT FECSA-ENDESACIELECTR00 Rend.: 1,000P- 11

 €25,23M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb martell picador i càrrega mecànica de runa sobre
camió

E2131222 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,90000 5,90000
Maquinària:

11,33000/R 56,650000,200C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

8,00000/R 40,000000,200C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 19,33000 19,33000

COST DIRECTE 25,23000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,56M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i
amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

E2135352 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,70000/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,85000 8,85000
Maquinària:

16,99500/R 56,650000,300C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

4,00000/R 40,000000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

0,71280/R 5,940000,120C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 21,70780 21,70780

COST DIRECTE 30,55780

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,55780COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €81,00M3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat desde camió: S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat.

E31522H41 Rend.: 1,000P- 14

 €0,94KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les
armadures a col.locar, muntatge, armadures de
muntatge i separadors i empalmaments amb les
llargades reglamentaries.

E31B30001 Rend.: 1,000P- 15

 €0,94KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per armadura de lloses d´escala i voladiu.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les
armadures a col.locar, muntatge, armadures de
muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries.

E31B30011 Rend.: 1,000P- 16

 €1,00KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs
de contenció. S´inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge,
armadures de muntatge i separadors i empalmaments
amb les llargades reglamentaries.

E31B30021 Rend.: 1,000P- 17

 €90,00M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m.
d´alçaria com a màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia
tova.

E32515H5 Rend.: 1,000P- 18

 €90,00M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació,
vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

E32525H41 Rend.: 1,000P- 19

 €1,05KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic
>500 N/mm2, per l´armadura de la sèquia i murs de
contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

E32B300P Rend.: 1,000P- 20

 €22,00M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb
plafó de fusta i estructura metal.lica, per a murs de
contenció, encofrats a una o dues cares, d´una alçaria
máx. de 2m.

E32D1106 Rend.: 1,000P- 21
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 €25,20M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons
metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per
modulació de juntes, per a murs de contenció i
voladissos encofrats a dues cares amb una alçada
inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i
aplicació de desencofrant i realització de les juntes de
construcció i dilatació.

E32E11061 Rend.: 1,000P- 22

 €94,00M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu,
HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.

E3C515H4 Rend.: 1,000P- 23

 €94,00M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu,
HA-25/B/20/IIA, de consistència tova i grandària
màxima del granulat de 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat.

E3C515H41 Rend.: 1,000P- 24

 €12,00M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de
formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i
grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

E3Z112Q1 Rend.: 1,000P- 25

 €9,51M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de
formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i
grandaria màxima del granulat 40 mm.

E3Z112Q2 Rend.: 1,000P- 26

 €2,18M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes
de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no adherida.

E7B11MOL Rend.: 1,000P- 27

 €110,00ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons
planol de detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a
l´obra amb morter

EB121ABE Rend.: 1,000P- 28

 €55,00ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de
pletines d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de
formigó amb tacs expansius.

EB12EAE1 Rend.: 1,000P- 29

 €2.511,55UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix
encorada al mur, segons planol de detall

EB32U001 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,00000/R 21,000002,000A0122000 =xOficial 1a paletaH

38,00000/R 19,000002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 80,00000 80,00000
Materials:

2.430,00000500,000004,860BB32U001 =xFont de xapa d'acer Inoxidable de 4,85 m2m2

0,3468769,373600,005D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 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
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Subtotal... 2.430,34687 2.430,34687
Altres:

% 1,2000080,000001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 2.511,54687

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.511,54687COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.866,99UT SEGONS PROJECTEEPARDO Rend.: 1,000P- 31

 €6,15ML Conductor UN 1x35 mm2 soterratEPC000001 Rend.: 1,000P- 32

 €5,18ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterratEPC000002 Rend.: 1,000P- 33

 €3,35ML Conductor 3x2.5 mm2EPC000003 Rend.: 1,000P- 34

 €19,35UT Connexió equipotencialEPCE00000 Rend.: 1,000P- 35

 €735,00UT Columna Meridiana 9x2EPCGV00011 Rend.: 1,000P- 36

 €2,75UT Codificació punt de llumEPCPLL000 Rend.: 1,000P- 37

 €882,50UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg
d´acer galvanitzat

EPCTS0002 Rend.: 1,000P- 38

 €2.906,00UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15REPE000002 Rend.: 1,000P- 39

 €291,00UT Escomesa elèctrica per cuadreEPEE00003 Rend.: 1,000P- 40

 €1.387,00UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o
similar, placa de fixació, porta, coberta plana, difusor
de metacrilat transparent cilindric. Sense precablejat,
amb equip electrònic d´alt rendiment, tensió
d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal ,
temperatura de color neutra i amb regulació sense
lìnea de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK
10. Acabat de fust galvanitzat pintat en color SIMON
GY9006. Potència 13 W, 350 mA IA3, 12 LED

EPLLS0004 Rend.: 1,000P- 41

 €201,00UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar,
amb làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

EPLLS00011 Rend.: 1,000P- 42
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 €235,00UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 100 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

EPLLS00021 Rend.: 1,000P- 43

 €1.260,00UT Projecte de legalitzacióEPPL00000 Rend.: 1,000P- 44

 €10.925,00UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORTEPQ000001 Rend.: 1,000P- 45

 €2.183,17H Replanteig d'alineacions, rasants i elements
d'urbanització.

F1AB0401 Rend.: 1,010P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.336,63366/R 30,0000045,000A0100401 =xTècnic topògrafH

846,53465/R 19,0000045,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 2.183,16831 2.183,16831

COST DIRECTE 2.183,16831

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.183,16831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €266,25M2 Obertura de cates per localització de serveis amb
mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

F21900RT Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

105,00000/R 21,000005,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

95,00000/R 19,000005,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 200,00000 200,00000
Maquinària:

66,25000/R 13,250005,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 66,25000 66,25000

COST DIRECTE 266,25000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

266,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes.

F2191304 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
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0,19000/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

1,69950/R 56,650000,030C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

Subtotal... 1,69950 1,69950

COST DIRECTE 2,09950

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,09950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,53M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats
sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

F2193J04 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

1,13300/R 56,650000,020C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

Subtotal... 1,13300 1,13300

COST DIRECTE 1,53300

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,53300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20
cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

F2194AG4 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42000/R 21,000000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,38000/R 19,000000,020A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 0,80000 0,80000
Maquinària:

3,11575/R 56,650000,055C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

0,96400/R 48,200000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 4,07975 4,07975

COST DIRECTE 4,87975

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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4,87975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix,
compost amb mescla bituminosa i sub-base de
formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora
amg martell trencador i càrrega sobre camió.

F2195 Rend.: 1,000P- 51

 €1.500,00Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzemF2196 Rend.: 1,000P- 52

 €225,00M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del
carrer Gaudí mitjançant tall amb disc de diamant i
càrrega sobre camió, incloent bastida i mesures de
seguretat necessaris per a la subjecció de les peçes i
de la màquina de tall

F2197 Rend.: 1,000P- 53

 €5,42M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm
de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

F2194AGPR Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26000/R 21,000000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,14000/R 19,000000,060A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,40000 2,40000
Maquinària:

0,13250/R 13,250000,010C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

2,89200/R 48,200000,060C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 3,02450 3,02450

COST DIRECTE 5,42450

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,42450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o
fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

F21D2122 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52500/R 21,000000,025A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,47500/R 19,000000,025A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,00000 1,00000
Maquinària:

1,20500/R 48,200000,025C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 1,20500 1,20500
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COST DIRECTE 2,20500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,20500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,38M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

F21D41A2 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89000/R 21,000000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,42000/R 19,000000,180A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 5,31000 5,31000
Maquinària:

1,19250/R 13,250000,090C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

1,87980/R 48,200000,039C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 3,07230 3,07230

COST DIRECTE 8,38230

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,38230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15
cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DFG02 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89000/R 21,000000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,71000/R 19,000000,090A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,60000 3,60000
Maquinària:

4,33800/R 48,200000,090C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 4,33800 4,33800

COST DIRECTE 7,93800

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,93800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,22U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó i/o formigó amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,52000/R 19,000000,080A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,36000 2,36000
Maquinària:

3,85600/R 48,200000,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 3,85600 3,85600

COST DIRECTE 6,21600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.200,00PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres
inclosa extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de
fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i
d´elements de reg, càrrega i transport a abocador,
inclòs canon d´obocament.

F2211019 Rend.: 1,000P- 59

 €0,34M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada
previa d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del
material.

F2211020 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06300/R 21,000000,003A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,05700/R 19,000000,003A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,12000 0,12000
Maquinària:

0,22085/R 44,170000,005C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaH

Subtotal... 0,22085 0,22085

COST DIRECTE 0,34085

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,34085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a
abocador, inclòs canon d´abocament.

F221C619 Rend.: 1,000P- 61
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 €2,90M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material,
exclosa roca, per a caixa de paviment i murs amb
mitjans mecànics.

F221C620 Rend.: 1,000P- 62

 €10,00M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa
de paviment i murs amb mitjans mecànics

F221C621 Rend.: 1,000P- 63

 €6,50M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb
mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

F221C622 Rend.: 1,000P- 64

 €32,00M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega
del material excavat.

F221C623 Rend.: 1,000P- 65

 €17,50M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat
de la mateixa, per evitar vibracions i afectacions als
habitatges confrontants

F221C624 Rend.: 1,000P- 66

 €8,30M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot
tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis
amb 20 cm de sorra de matxaca

F2220401 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,38000/R 19,000000,020A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,59000 0,59000
Maquinària:

7,71200/R 48,200000,160C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 7,71200 7,71200
Materials:

13,230000,000B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

Subtotal...

COST DIRECTE 8,30200

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,30200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de
fondaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.

F222K621 Rend.: 1,000P- 68
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 €28,00M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de
fondària, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat.

F222K622 Rend.: 1,000P- 69

 €2,45M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la
instal-lació de boques de reg de 40 cm de fondària i 20
cm d´amplària.

F222U051 Rend.: 0,965P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78756/R 19,000000,040A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,78756 0,78756
Maquinària:

1,65803/R 40,000000,040C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

/R 7,180000,000C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMh

Subtotal... 1,65803 1,65803

COST DIRECTE 2,44559

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,44559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig
de 20 cm. de fondària i 20 cm d´amplària.

F222U052 Rend.: 0,992P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19153/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,19153 0,19153
Maquinària:

1,02319/R 29,000000,035C1315012 =xZANJADORA DE MOTOR PER RASES DE 20-30 CMH

Subtotal... 1,02319 1,02319

COST DIRECTE 1,21472

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,21472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,21M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de
paviment amb material tolerable de la pròpia obra, en
tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una
compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

F226140F Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31500/R 21,000000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,76000/R 19,000000,040A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,07500 1,07500
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Maquinària:

0,74670/R 49,780000,015C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH

2,22320/R 55,580000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,16570/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 3,13560 3,13560

COST DIRECTE 4,21060

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,21060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i
menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i amb
compactació del 95% PM

F227A00F Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31500/R 21,000000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,95000/R 19,000000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,26500 1,26500
Maquinària:

0,49300/R 9,860000,050C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 0,49300 0,49300

COST DIRECTE 1,75800

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,75800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
amb compactació del 95% PM

F227R00F Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,07467/R 49,780000,0015C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH

0,16674/R 55,580000,003C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,03314/R 33,140000,001C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 0,27455 0,27455

COST DIRECTE 0,27455

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,27455COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,00M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat,
abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a
màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori
autopropulsat i amb compactació del 95 % PM

F2280402 Rend.: 1,000P- 75

 €9,00M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró
vibratori per a compactar al 95 % PM

F2280403 Rend.: 1,000P- 76

 €3,51M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs
d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la
propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

F228L30F Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

1,44600/R 48,200000,030C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

1,66740/R 55,580000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 3,11340 3,11340

COST DIRECTE 3,51340

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,51340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,00M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material de la
propia excavació, abocat mecànicament, en tongades
de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró
vibratori autopropulsat i amb compactació del 95 % del
PM.

F22804021 Rend.: 1,000P- 78

 €16,52M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i
fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 35%

F2316601 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,98000/R 21,000000,380A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

7,22000/R 19,000000,380A0140000 =xManobreH

Subtotal... 15,20000 15,20000
Materials:

0,075200,940000,080B0A31000 =xClau acerKG

1,116000,360003,100B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,130156,850000,019B0D61170 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

M3



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 14/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,32135 1,32135

COST DIRECTE 16,52135

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,52135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge
com a material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot
tipus de material dins la pròpia l'obra, carregat amb
mitjans mecànics 

F24112A0 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,00000/R 40,000000,025C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

Subtotal... 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 1,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,32M3 Suministrament de material seleccionat d´aportacióF2A11000 Rend.: 1,000P- 81

 €25,00ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm,
envoltat amb malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

F3120020 Rend.: 1,000P- 82

 €570,00UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla
de 30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm
d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i pues
d´encoratges perimetral.

F3120025 Rend.: 1,000P- 83

 €30,20M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

F3230020 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,90000 5,90000
Maquinària:

4,30000/R 43,000000,100C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 4,30000 4,30000
Materials:
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20,0000020,000001,000BD78C380 =xTub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 26 KN/m2 i una càrrega de rotura de 40
KN/m2.

M

1,460000,000BFYG1DF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 400 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 30,20000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,64M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

F3230040 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,08000/R 19,000000,320A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,76000 7,76000
Maquinària:

6,88000/R 43,000000,160C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 6,88000 6,88000
Materials:

33,0000033,000001,000BD78E380 =xTub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 39 KN/m2 i una càrrega de rotura de 60
KN/m2.

M

2,740000,000BFYG1GF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 33,00000 33,00000

COST DIRECTE 47,64000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,30M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

F3230060 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,31000/R 21,000000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,53670/R 13,970000,110A013M000 =xAjudant muntadorH

4,18000/R 19,000000,220A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,02670 8,02670
Maquinària:

5,27670/R 47,970000,110C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 tH

Subtotal... 5,27670 5,27670
Materials:

60,0000060,000001,000BD78G380 =xTub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80
KN/m2.

M

3,870000,000BFYG1JF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 73,30340

0,00%GASTOS INDIRECTOS

73,30340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,44M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la
rasa

F3230080 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46000/R 21,000000,260A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,63220/R 13,970000,260A013M000 =xAjudant muntadorH

9,88000/R 19,000000,520A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,97220 18,97220
Maquinària:

12,47220/R 47,970000,260C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 tH

Subtotal... 12,47220 12,47220
Materials:

68,0000068,000001,000BD78J380 =xTub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe
3, segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 65 KN/m2 i una càrrega de rotura de 100
KN/m2.

M

6,200000,000BFYG1LF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 68,00000 68,00000
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COST DIRECTE 99,44440

0,00%GASTOS INDIRECTOS

99,44440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre
nominal classe N, segons UNE-EN 1916 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col.locat al fons de
rasa.

F3230200 Rend.: 1,000P- 88

 €18,99M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

F3240020 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05000/R 21,000000,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,95000 2,95000
Maquinària:

/R 40,000000,000C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal...
Materials:

7,9447558,850000,135B0641080 =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

8,100008,100001,000BD790010 =xTub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i
dièmetre interior 216.

M

Subtotal... 16,04475 16,04475

COST DIRECTE 18,99475

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,99475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,17M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

F3240030 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,95000/R 19,000000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,05000 3,05000
Maquinària:

/R 40,000000,000C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal...
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Materials:

14,1240058,850000,240B0641080 =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

8,000008,000001,000BD790020 =xTub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 315mm i
dièmetre interior 271.

M

Subtotal... 22,12400 22,12400

COST DIRECTE 25,17400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,17400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €750,00PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de
televisió ,de la xarxa de clavegueram nova executada
per tal de detectar posibles punts de mal
funcionament.La partida inclou el control durant tota
una jornada.

F3260010 Rend.: 1,000P- 91

 €56,00ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de
dimensions 1000x155x100 cm., classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb
disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal

F3320110 Rend.: 1,000P- 92

 €75,00ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de
dimensiond 750x260x235 cm. classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb
dispositiu de fixació mitjançant cargols a la canal.

F3320120 Rend.: 1,000P- 93

 €520,00UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres
dels tubs de 80/100 cm. en espera per rebra pou
circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó armat
HA-20/P/20/l.

F3420021 Rend.: 1,000P- 94

 €91,00UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de
peces de formigó prefabricat, col.locades amb morter.

F3420022 Rend.: 1,000P- 95

 €11,89M Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

F3610040 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

2,85000/R 19,000000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,00000 6,00000
Materials:

5,8850058,850000,100B0641080 =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



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 14/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,88500 5,88500

COST DIRECTE 11,88500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,24M Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

F3610060 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,00000 4,00000
Materials:

8,2390058,850000,140B0641080 =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... 8,23900 8,23900

COST DIRECTE 12,23900

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,23900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,35M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de
formigó, doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie
N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l

F4310010 Rend.: 1,284P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72897/R 21,000000,228A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,74766/R 19,000000,456A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,47663 10,47663
Materials:

5,2965058,850000,090B0641080 =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

6,510006,200001,050B96ICA0010 =xPeça form.vora.DC,FiolM

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 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... 11,87587 11,87587



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 14/02/17

PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 22,35250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,35250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,79ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color
negre de 40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb
morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm. de
gruix. Les juntes es reompliran amb una mescla de
sorra

F4L10030 Rend.: 1,000P- 99

 €58,00UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb
peces prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris
Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20
N/mm2 de resistencia i totes les feines adients,
totalment acabat.

F4L10031 Rend.: 1,000P- 100

 €5.000,00UT Previsió de reparació de flonjallsF4L10032 Rend.: 1,000P- 101

 €46,58M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix,
muntat in situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN
1177

F4L10033 Rend.: 1,000P- 102

 €7,82Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre
morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

F4L20010 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

0,38000/R 19,000000,020A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 7,33000 7,33000
Maquinària:

0,14360/R 7,180000,020C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMh

Subtotal... 0,14360 0,14360
Materials:

0,004800,080000,060B0718000 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsKG

0,2300011,500000,020B9F30010 =xLlambordí tipus ICA Bétulo de 80 mm de 350 Kg/cm2.M2

Subtotal... 0,23480 0,23480
Altres:

% 0,109957,330001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10995 0,10995

COST DIRECTE 7,81835

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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7,81835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,77T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa tipus AC 11 SURF D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració B60/70, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall, inclou
treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc

F4M500101 Rend.: 1,000P- 104

 €1.150,00UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de
Santa & Cole o similar, inclou la reixa i la connexió del
desaigüe.

F630100 Rend.: 1,000P- 105

 €80,00U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent,
segons planol de detall, encorat al paviment

F660040 Rend.: 1,000P- 106

 €6,00UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb
part proporcional de matavius.

F7930010 Rend.: 1,000P- 107

 €67,09U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una
sola peça de zona de vianants  de 60x90 cm.

F8240030 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 9,50000 9,50000
Materials:

57,5900057,590001,000BBMZC011 =xSenyal d´al-lumini de 600x900 indicador de la zona de
vianants.

U

Subtotal... 57,59000 57,59000

COST DIRECTE 67,09000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

67,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,21M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que
marqui la direcció d'obra

F8240040 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,80000/R 21,000000,800A0122000 =xOficial 1a paletaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 26,30000 26,30000
Maquinària:

1,39500/R 2,790000,500C2001000 =xMartell trencador manualH

Subtotal... 1,39500 1,39500
Materials:
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3,5111754,862000,064D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

M3

Subtotal... 3,51117 3,51117

COST DIRECTE 31,20617

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,20617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a
l'obra per a la senyalització de la circulació durant les
fases de projecte.

F830020 Rend.: 1,000P- 110

 €79,13M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou la col·locació de regles donant la
pendent corresponent

F9365H11 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30000/R 21,000000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,70000/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,00000 12,00000
Maquinària:

1,13100/R 3,770000,300C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 1,13100 1,13100
Materials:

66,0000060,000001,100B0641050 =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 66,00000 66,00000

COST DIRECTE 79,13100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

79,13100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,00M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia
tova i gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió.

F9365H12 Rend.: 1,000P- 112
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 €16,64ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat amb parament vertical.

F9715G11 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 13,70000 13,70000
Materials:

2,9425058,850000,050B0641080 =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... 2,94250 2,94250

COST DIRECTE 16,64250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,64250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,47M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides
de formigó amb capa de morter de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F97422EA Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,18000/R 19,000000,220A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,38000 8,38000
Materials:

0,11413114,130000,001B051E101 =xCiment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacsT

2,500000,500005,000B97422E1 =xPeça precomprimida de formigó i capa de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

U

0,4764379,404400,006D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 3,09056 3,09056

COST DIRECTE 11,47056

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,47056COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €99,80UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3
costats i soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8
mm de gruix, realitzat a taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l

F991U050 Rend.: 1,000P- 115

 €97,63UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3
costats de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en
obra, encorat al formigó de la vorera

F991U051 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1aH

0,80250/R 16,050000,050A012F000 =xOficial 1a manyàH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,80250 20,80250
Materials:

8,8275058,850000,150B0641080 =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

68,0000068,000001,000B99Z0404 =xEscossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruixUT

Subtotal... 76,82750 76,82750

COST DIRECTE 97,63000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

97,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,71UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

F991U052 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1aH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,00000 20,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =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

89,0000089,000001,000B99Z0403 =xFormació d'escossell de planxa d'acer de diametre
120x20 cm de 8 mm de gruix

UT

Subtotal... 103,71250 103,71250

COST DIRECTE 123,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

123,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €125,16U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
122x122 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20/P/20/I

F991U054 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1aH

19,00000/R 19,000001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 40,00000 40,00000
Materials:

17,6550058,850000,300B0641080 =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

67,5000067,500001,000B99ZU050 =xFormació d'escossell de planxa d'acer de 120x120x20
cm de 8 mm de gruix

U

Subtotal... 85,15500 85,15500

COST DIRECTE 125,15500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

125,15500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,46UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat
al formigó de la vorera

F991U055 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1aH

0,80250/R 16,050000,050A012F000 =xOficial 1a manyàH

19,00000/R 19,000001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 40,80250 40,80250
Materials:

17,6550058,850000,300B0641080 =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

68,0000068,000001,000B99Z0404 =xEscossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruixUT

Subtotal... 85,65500 85,65500

COST DIRECTE 126,45750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

126,45750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,93M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de
20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront dels
pasos de viananats peces de difent textura, per a
vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i
posterior neteja del paviment.

F9E1310G Rend.: 1,477P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,41232/R 21,000000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,98781/R 19,000000,310A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,40013 7,40013
Materials:

0,000800,800000,001B0111000 =xAiguaM3

0,2098569,950000,003B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

5,314205,210001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1M2

3,0053693,917650,032D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 8,53021 8,53021

COST DIRECTE 15,93034

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,93034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,00m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm.
de gruix, incloent: Suministre i col.locació de làmina de
polietilé G-200, suministre i col.locació de malla
electrosoldada de filferros corrugats de 15x15 cm. i 5
mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la
superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat
mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i
segellat de junts.

F9F10410 Rend.: 1,000P- 121

 €30,00M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb
arid granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre
de format 20 x 40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a
l´estesa, amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm
de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra
vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert

F9F104092 Rend.: 1,000P- 122

 €32,02M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma
rectangular de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via
Verda de ICA, col.locats sobre base de 3 cm d´ull de
perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra
manual de la junta amb cynodon dactilon comú,
cobriment d el allavor amb recebo.

F9F151051 Rend.: 1,000P- 123
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 €6,82M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm
d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

F9GZ2524 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75000/R 19,000000,250A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,75000 4,75000
Maquinària:

2,06750/R 8,270000,250C170H000 =xMàquina tallajuntsH

Subtotal... 2,06750 2,06750

COST DIRECTE 6,81750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,81750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,25ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm,
ancorat amb fixacions mecàniques o soldat

FB133CE1 Rend.: 1,000P- 125

 €36,50ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm,
ancorat, amb base de formigó

FB133CEO Rend.: 1,000P- 126

 €115,50ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de
100x200 cm d´alçaria, ancorada al paviment segons
detall.

FB133EC11 Rend.: 1,000P- 127

 €0,96M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua
de 10 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA1F110 Rend.: 1,000P- 128

 €0,85M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal
discontinua de 10 cm d´amplaria i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

FBA1F111 Rend.: 1,000P- 129

 €1,95M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de
40 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d´accionament manual

FBA22511 Rend.: 1,000P- 130

 €2,25M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50 cm. 0.5/0.5, amb pintura de doble component,
amb màquina d´accionament manual.

FBA22512 Rend.: 1,000P- 131

 €2,20M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50x50 i 25x25 cm, amb pintura reflectora
imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament
manual

FBA22513 Rend.: 1,000P- 132



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 14/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,92ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

FBA31110 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A0121000 =xOficial 1aH

0,76000/R 19,000000,040A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,60000 1,60000
Maquinària:

0,94400/R 23,600000,040C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

H

Subtotal... 0,94400 0,94400
Materials:

3,395006,790000,500B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzacióKG

0,985003,940000,250BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKG

Subtotal... 4,38000 4,38000

COST DIRECTE 6,92400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,92400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,00Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola
peça amb làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat,
circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB112511 Rend.: 1,000P- 134

 €53,00Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat,
cuadrada, de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.

FBB112521 Rend.: 1,000P- 135

 €42.798,74U Instal·lació semafòrica, regulador local amb
microprocesadorm model Mf-4, funcionament autònom,
sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics
amb posibilittat per a 8 plans de tràfic, incloent armari
exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons
documentació adjunta.

FBB21855 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

42.798,7400042.798,740001,000XBVDFGFEW =xgrup semàforicUt

Subtotal... 42.798,74000 42.798,74000

COST DIRECTE 42.798,74000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

42.798,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,75M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de
80x40x3 mm, col.locat a terra formigonat.

FBBZ12201 Rend.: 1,000P- 137

 €56,00UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de
8.5 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera
de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

FD5J0401 Rend.: 1,000P- 138

 €52,00UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda,
de fosa dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de
pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

FD5ZJJJ4 Rend.: 1,000P- 139

 €79,61Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 2,5x2,5 m, vibrat mecànic

FD75PAK5 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

2,85000/R 19,000000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,00000 6,00000
Maquinària:

0,04500/R 0,900000,050C200D000 =xVibrador d'agullaH

Subtotal... 0,04500 0,04500
Materials:

73,5625058,850001,250B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

1,150000,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

KG

Subtotal... 73,56250 73,56250

COST DIRECTE 79,60750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

79,60750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,65U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m, vibrat mecànic

FDB1A6C0 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,45000/R 21,000000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

8,55000/R 19,000000,450A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,00000 18,00000
Maquinària:

0,04500/R 0,900000,050C200D000 =xVibrador d'agullaH

Subtotal... 0,04500 0,04500
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Materials:

30,6020058,850000,520B0641080 =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... 30,60200 30,60200

COST DIRECTE 48,64700

0,00%GASTOS INDIRECTOS

48,64700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,00U Solera amb llambordins manuals granítics de
20x10x8xcm.sobre llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de
20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

FDB30401 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

19,00000/R 19,000001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 40,00000 40,00000
Materials:

5,5000055,000000,100B0641380 =xFormigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

M3

112,5000075,000001,500B9B10401 =xLlamborda granítica nacional, manual de 20x10x8 cmM2

Subtotal... 118,00000 118,00000

COST DIRECTE 158,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

158,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €426,51U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb
paret o calaix de formigó armat de 18 cm de gruix,
HA-20/P/20/I

FDB3A6C0 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R 21,000000,000A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH

42,00000/R 21,000002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

114,00000/R 19,000006,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 156,00000 156,00000
Materials:

153,6000061,440002,500B0651180 =xFormigó HA-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

M3

103,500001,1500090,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

KG

13,320002,220006,000B0D81450 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usosM2
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0,090001,800000,050B0DZA000 =xDesencofrantL

Subtotal... 270,51000 270,51000

COST DIRECTE 426,51000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

426,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,00ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm.
de formigó HM-20/P/20/l

FDD00204 Rend.: 1,000P- 144

 €185,00ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde
formigó prefabricat, col.locades amb morter.

FDD00205 Rend.: 1,000P- 145

 €114,50UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de
fosa ductil, tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe
D-400, amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació
d´apertura, col.locada amb moter de ciment 1:6.

FDDZ31RT Rend.: 1,000P- 146

 €6,38U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima
d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDDZ51A9 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,52000/R 19,000000,080A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,20000 3,20000
Materials:

2,500002,500001,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre de polipropilè amb ànima
d'acer galvanitzat, de 220x330mm

U

0,6830185,376650,008D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 3,18301 3,18301

COST DIRECTE 6,38301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,38301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió
nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a
col-locar soterrat.

FFB2U740 Rend.: 0,873P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,68385/R 21,000000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,12016/R 13,970000,070A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 2,80401 2,80401
Materials:

0,120000,600000,200BFB2U740 =xTUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 ATM. DE PRESSIO NOMINAL

M

0,1007010,070000,010BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U

0,080000,080001,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 0,30070 0,30070

COST DIRECTE 3,10471

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,10471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.000,00PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució
per el manteniment de la sèquia en foncionament

FFFFFF11 Rend.: 1,000P- 149

 €1.900,00PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de
murs de pedra que es poguessin desmoronar durant
l´execució de la canalització de la Sèquia

FFFFFF12 Rend.: 1,000P- 150

 €550,00U Escomesa i línia telefònica fins al programador.FG00UESD Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

550,00000550,000001,000BMNDF =xesUT

Subtotal... 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 550,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

550,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.400,00U Programador elèctric de reg amb modem de gestió
centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja 

FG00UESE Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.400,000002.400,000001,000BDFGFFF =xPrograma elèctric de reg.UT

Subtotal... 2.400,00000 2.400,00000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2.400,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.400,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m 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,
muntat com a canalització soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64350/R 19,500000,033A012H000 =xOFICIAL 1ª ELECTRICISTA.H

0,36000/R 18,000000,020A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,00350 1,00350
Materials:

1,029000,980001,050BG22TH10 =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... 1,02900 1,02900
Altres:

% 0,015051,003331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01505 0,01505

COST DIRECTE 2,04755

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,04755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,20m 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,
muntat com a canalització soterrada

FG22TK1K Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78000/R 19,500000,040A012H000 =xOFICIAL 1ª ELECTRICISTA.H

0,72000/R 18,000000,040A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,50000 1,50000
Materials:

2,677502,550001,050BG22TK10 =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
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Subtotal... 2,67750 2,67750
Altres:

% 0,022501,500001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02250 0,02250

COST DIRECTE 4,20000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €170.709,75UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de
AIGÜES DE MANRESA sa.

FGAIGUA Rend.: 1,000P- 155

 €550,00PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un
comptador instal-lat de 15 m3

FJ00U003 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R 16,930000,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

/R 14,480000,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal...
Materials:

550,00000550,000001,000BJ000010 =xPart proporcional de drets d´embrancament a la xarxa
de la companyia subministradora,per un comptador de
3 M3/H.

U

Subtotal... 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 550,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

550,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre
17 mm.

FJ320050 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42000/R 21,000000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,27940/R 13,970000,020A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,69940 0,69940
Materials:

0,798000,760001,050BFB2U460 =xTub de polietilè de diàmetre 17 mm.M

0,5035010,070000,050BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U
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0,080000,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 1,30150 1,30150

COST DIRECTE 2,00090

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,00090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,21M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre
63 mm, 10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa

FJ320060 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,11760/R 13,970000,080A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 2,79760 2,79760
Materials:

4,326004,120001,050BFB2U450 =xTub de polietilè de diàmetre 63 mm.M

1,0070010,070000,100BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U

0,080000,080001,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 5,41300 5,41300

COST DIRECTE 8,21060

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,21060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,40M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre
50 mm.

FJ320070 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,55880/R 13,970000,040A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 1,39880 1,39880
Materials:

2,919002,780001,050BFB2U440 =xTub de polietilè de diàmetre 50 mm.M
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1,0070010,070000,100BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U

0,080000,080001,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 4,00600 4,00600

COST DIRECTE 5,40480

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,40480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,00U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de
PN, montada en pericó de canalització soterrada i amb
connexió a la xarxa de pluvials.

FJ330050 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46500/R 16,930000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,24000/R 14,480000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 15,70500 15,70500
Materials:

12,2900012,290001,000BJ000120 =xVàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb
un cabal de rentat de 1,6 L.

U

Subtotal... 12,29000 12,29000

COST DIRECTE 27,99500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,99500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,43U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en
contenidor i la copa ben formada.

FJ40010 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

125,43000125,430001,000BLO123V =xceltis australis perim 18-20 cmut

Subtotal... 125,43000 125,43000

COST DIRECTE 125,43000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

125,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,00U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.FJ41U500 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46500/R 16,930000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,06800/R 14,480000,350A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,53300 13,53300
Materials:

16,4700016,470001,000BJ41U550 =xVÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

U

Subtotal... 16,47000 16,47000

COST DIRECTE 30,00300

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,00300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,17U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.FJ43U500 Rend.: 0,962P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60811/R 19,500000,030A012H000 =xOFICIAL 1ª ELECTRICISTA.H

0,56133/R 18,000000,030A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,16944 1,16944
Materials:

26,0000026,000001,000BJ43U500 =xREGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE.U

8,000008,000001,000BJ43U502 =xFILTRE DE 1'U

Subtotal... 34,00000 34,00000

COST DIRECTE 35,16944

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,16944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,05U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

FJ620050 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 30,50000 30,50000
Materials:

15,3010058,850000,260B0641080 =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
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58,25000116,500000,500BJ630010 =xEscossell D100 x 8 mm, inclosos suports per a
subjecció al formigó

M

Subtotal... 73,55100 73,55100

COST DIRECTE 104,05100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

104,05100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,71U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

FJ620100 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,00000 20,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =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

132,00000132,000001,000BJ60020 =xEscossell 150x8 mm, inclosos suports per a subjecció
al formigó

M

Subtotal... 146,71250 146,71250

COST DIRECTE 166,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

166,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,71U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 200 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

FJ620110 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,00000 20,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =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

173,00000173,000001,000B065214F =xEscossell D200 d'acer galvanitzatut

Subtotal... 187,71250 187,71250
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COST DIRECTE 207,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

207,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,00u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada
lateral inclòs, caixa i bastiment de fosa

FJS1U001 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,50000/R 21,000001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

20,95500/R 13,970001,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 52,45500 52,45500
Materials:

121,76000121,760001,000BJS1U001 =xBoca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus
Barcelona, amb entrada lateral, inclús caixa i marc de
fosa

u

Subtotal... 121,76000 121,76000
Altres:

% 0,7868352,455331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,78683 0,78683

COST DIRECTE 175,00183

0,00%GASTOS INDIRECTOS

175,00183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,00u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb
alçària d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15
m, de cercle complet o sectorial, connexió roscada
femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb
vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat

FJS2UA10 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,39700/R 13,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,49700 3,49700
Materials:

17,4500017,450001,000BJS2U005 =xAspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb
alçaria d'elevació de 9,2 cm, d'un radi d'acció entre 8,4
i 15 m, de cercle complet o sectorial, amb connexió
roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb
vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector

u

Subtotal... 17,45000 17,45000
Altres:

% 0,052463,497331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,05246 0,05246

COST DIRECTE 20,99946

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,99946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,00m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa
de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment,
per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC
corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la
rasa

FJS5UC03 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,09550/R 13,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 5,24550 5,24550
Materials:

4,672504,450001,050BJS5U203 =xTuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de
2 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm

m

Subtotal... 4,67250 4,67250
Altres:

% 0,078685,245331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07868 0,07868

COST DIRECTE 9,99668

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,99668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,00u 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 nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada

FJSBA120 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80000/R 19,000000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerH

2,79400/R 13,970000,200A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 6,59400 6,59400
Materials:
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101,31000101,310001,000BJSBA120 =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 nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern

u

Subtotal... 101,31000 101,31000
Altres:

% 0,098916,594001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09891 0,09891

COST DIRECTE 108,00291

0,00%GASTOS INDIRECTOS

108,00291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,93U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou
subministre i instal-lació d´accessoris necessaris.

FN32UA02 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93002/R 16,930000,114A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 1,93002 1,93002
Materials:

22,0000022,000001,000BN83U002 =xVÀLVULA ANTISIFÓNICAU

Subtotal... 22,00000 22,00000

COST DIRECTE 23,93002

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,93002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,51U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist
amb arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat
amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

FQ115T75 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,00000/R 21,000002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

38,00000/R 19,000002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 80,00000 80,00000
Materials:

5,8850058,850000,100B0641080 =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

239,62000239,620001,000BQ115T75 =xBanc prefabricat 120x60 detall D11U

Subtotal... 245,50500 245,50500
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COST DIRECTE 325,50500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

325,50500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €627,94UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb
arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb
daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

FQ115T77 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,00000/R 21,000002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

38,00000/R 19,000002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 80,00000 80,00000
Materials:

40,9360073,100000,560B0652150 =xFormigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

M3

507,00000507,000001,000BQ115T77 =xBanc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist U

Subtotal... 547,93600 547,93600

COST DIRECTE 627,93600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

627,93600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €629,00UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons
plànol de Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat
a paviment.

FQ123L01 Rend.: 1,000P- 174

 €290,00U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de
poliestirè al forn, mides 1500x200x200, encorat a
paviment

FQ123L02 Rend.: 1,000P- 175

 €80,00U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de
capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en acer de 2
mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat
en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix de
seguretat i encarada sobre paviment amb daus de
formigó de 30x30x30

FQ21BC66 Rend.: 1,000P- 176

 €6.134,12UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304
d'1,5 mm de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat
en gris, coberta de plantxes de metacrilat de 6mm de
gruix colorejat en masa, ferratge d'acer inoxidable,
encorada amb perns de 16mm a sabata de formigó
HM20 i banc d'acer inoxidable.

FQ320505 Rend.: 1,000P- 177
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 €7.477,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per
combinació de cabana 216 ref. 2.12160

FQ4JI01 Rend.: 1,000P- 178

 €3.000,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de
Gnomos. Ref. 4.060008

FQ4JI02 Rend.: 1,000P- 179

 €824,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil.
Ref. 4.24150

FQ4JI03 Rend.: 1,000P- 180

 €55,00UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antióxid color
negre, tipus Manresa, amb base per empotrar al
paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos
armadures.

FQ42F016 Rend.: 1,000P- 181

 €155,00UT Pilona fixa de fundició dúctil pintada amb antiòxid color
negre, tipus Manresa, amb base per empotrar al
paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos
armaduras.

FQ42F017 Rend.: 1,000P- 182

 €1.138,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín.
Ref. 6.05000

FQ4JI004 Rend.: 1,000P- 183

 €1.347,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas
saltarinas.Ref. 6.06000

FQ4JI005 Rend.: 1,000P- 184

 €1.573,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín
pequeño. Ref. 6.11700

FQ4JI006 Rend.: 1,000P- 185

 €2.839,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref.
6.26501

FQ4JI007 Rend.: 1,000P- 186

 €1.254,00UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel
neumático.Ref. 6.27000

FQ4JI008 Rend.: 1,000P- 187

 €1.090,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de
troncos. Ref. 7-20D

FQ4JI009 Rend.: 1,000P- 188

 €1.198,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a
nens petits, en pals cuadrats. Ref. 6.12000

FQ4JI010 Rend.: 1,000P- 189

 €2.494,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble,
amb barra horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref.
6.14000

FQ4JI011 Rend.: 1,000P- 190

 €8.123,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. HexágonoFQ4JI012 Rend.: 1,000P- 191



PROJECTE D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA - GENER 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 14/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.968,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta.
Ref. 6.647

FQ4JI013 Rend.: 1,000P- 192

 €3.600,00UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar,
inclou obra civil, mecanismes i transport

FQ4JI014 Rend.: 1,000P- 193

 €3,21M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a
base de manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i
de degració a llarg termini, amb dues malles de fil
biodegradable, encorada amb grapes d'acer.

FR23110F Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 19,000000,030A012P000 =xOficial 1a jardinerH

0,41910/R 13,970000,030A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 0,98910 0,98910
Materials:

0,575001,150000,500B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

KG

1,648501,570001,050BR36110F =xRegulador de l'erosió i sedimentació en talud, a llarg
termini amb malla biodegradable

M2

Subtotal... 2,22350 2,22350

COST DIRECTE 3,21260

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,21260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,18M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %

FR261101 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10450/R 19,000000,0055A012P000 =xOficial 1a jardinerH

0,07697/R 13,270000,0058A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 0,18147 0,18147

COST DIRECTE 0,18147

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,18147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 45 %

FR2B1101 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24700/R 19,000000,013A012P000 =xOficial 1a jardinerH
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Subtotal... 0,24700 0,24700

COST DIRECTE 0,24700

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,24700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,81U 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.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,80620/R 37,480000,315C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

H

Subtotal... 11,80620 11,80620

COST DIRECTE 11,80620

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,80620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,68M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a
jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a
anivellament i plantació d'arbres amb minicarregadora
sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

FR3P1313 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19000/R 19,000000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 0,19000 0,19000
Maquinària:

1,69950/R 33,990000,050C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

H

Subtotal... 1,69950 1,69950
Materials:

28,7870026,170001,100BR3P1310 =xTerra vegetal adobada i garbellada, a granelM3

Subtotal... 28,78700 28,78700

COST DIRECTE 30,67650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,67650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €185,30u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i
profunditat 39,9 cm

FR41262B Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

185,30000185,300001,000BR41262B =xAcer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9
cm

u

Subtotal... 185,30000 185,30000

COST DIRECTE 185,30000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

185,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €271,20u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre
de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l

FR42483C Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

271,20000271,200001,000BR42483C =xCercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor  de 500 l

u

Subtotal... 271,20000 271,20000

COST DIRECTE 271,20000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

271,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,66u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR43442C Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

148,66000148,660001,000BR43442C =xFraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 148,66000 148,66000

COST DIRECTE 148,66000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

148,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,00u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

FR43H42C Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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210,00000210,000001,000BR43H42C =xLiquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat
47,25 cm

u

Subtotal... 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 210,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

210,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,12u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR43J82C Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

152,12000152,120001,000BR43J82C =xLiriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 152,12000 152,12000

COST DIRECTE 152,12000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

152,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,94u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR44422C Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

97,9400097,940001,000BR44422C =xMelia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 97,94000 97,94000

COST DIRECTE 97,94000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

97,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,98u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de
perímetre de 10 a 12 cm. amb pa de terra de diàmetre
47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

FR44423C Rend.: 1,000P- 205

 €75,14u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de
dos peus de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb
l'arrel nua

FR44D81A Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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75,1400075,140001,000BR44D81A =xPlatanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 16 a
18 cm, amb l'arrel nua

u

Subtotal... 75,14000 75,14000

COST DIRECTE 75,14000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

75,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,73u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR44E22C Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

68,7300068,730001,000BR44E22C =xPopulus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 68,73000 68,73000

COST DIRECTE 68,73000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

68,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,50u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

FR44F82A Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

133,50000133,500001,000BR44F82A =xPrunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm

u

Subtotal... 133,50000 133,50000

COST DIRECTE 133,50000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

133,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,98U Subministrament pollancre (populus nigra) de
perímetre 16 a 18 cm, en contenidor

FR48NG10 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,9800021,980001,000BR48NG10 =xPollancre (populus nigra) de circumferència de 18a 20
cm, en contenidor

U

Subtotal... 21,98000 21,98000
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COST DIRECTE 21,98000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,95U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de
circumferència en contenidor, amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 25 %

FR631111 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,40000/R 19,000000,600A012P000 =xOficial 1a jardinerH

8,38200/R 13,970000,600A013P000 =xAjudant jardinerH

7,16580/R 13,270000,540A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 26,94780 26,94780

COST DIRECTE 26,94780

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,94780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

FR716011 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68400/R 19,000000,036A012P000 =xOficial 1a jardinerH

0,47772/R 13,270000,036A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 1,16172 1,16172

COST DIRECTE 1,16172

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,16172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46M2 Hidrosembra en dues fasesFR721300 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22800/R 19,000000,012A012P000 =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 0,22800 0,22800
Maquinària:

0,51600/R 43,000000,012C1503000 =xCamió gruaH

0,33204/R 27,670000,012CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camióH

Subtotal... 0,84804 0,84804
Materials:
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0,107405,370000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàKG

0,133406,670000,020BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicaKG

0,035500,710000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

KG

0,017200,430000,040BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

KG

0,090603,020000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

KG

Subtotal... 0,38410 0,38410

COST DIRECTE 1,46014

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,46014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,12M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les
plaques de fibrociment de la coberta, les bigues de
fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G214U010 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A0121000 =xOficial 1aH

0,38000/R 19,000000,020A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 1,22000 1,22000
Maquinària:

2,12040/R 53,010000,040C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

H

1,00080/R 50,040000,020C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

H

2,62780/R 37,540000,070C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H

0,15050/R 3,010000,050C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicH

Subtotal... 5,89950 5,89950

COST DIRECTE 7,11950

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,11950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,28M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la
pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja
de la superfície

G219U202 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02500/R 25,000000,001A0112000 =xCap de collaH

0,02100/R 21,000000,001A0121000 =xOficial 1aH

0,01900/R 19,000000,001A0150000 =xManobre especialistaH
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Subtotal... 0,06500 0,06500
Maquinària:

0,07964/R 79,640000,001C110U080 =xFresadora de pavimentH

0,04505/R 45,050000,001C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

H

0,05800/R 58,000000,001C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)H

0,03024/R 30,240000,001C170E00U =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 0,21293 0,21293

COST DIRECTE 0,27793

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,27793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,82M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de
mida mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió, amb clasificació dels diferents materials
inclou la retirada del fibrociment.

G21G1131 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,00000 4,00000
Maquinària:

4,82000/R 48,200000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 4,82000 4,82000

COST DIRECTE 8,82000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,95M3 Transport del material procedent de l'excavació a un
abocador controlat, amb un recorregut de 15 km i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 t

G2R32340 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,95400/R 29,770000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 5,95400 5,95400

COST DIRECTE 5,95400

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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5,95400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,39M3 Transport de residus, procedents d'elements
d'urbanització a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20
km

G2R5426A Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,64412/R 29,770000,156C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 4,64412 4,64412
Materials:

5,750005,750001,000B1254856 =xCanon abocador runa netam3

Subtotal... 5,75000 5,75000

COST DIRECTE 10,39412

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,39412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,50ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre
muntants 2.64 m, amb accesoris per acoplament rapit i
cargoleria indesmontable, inclou ancoratge amb daus
de formigó de 0.6x0.4

G63A1075 Rend.: 1,000P- 218

 €6,00M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2
d´emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

G7811100 Rend.: 1,000P- 219

 €23,00M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25
cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i
mitjans manuals amb piconatge del material al 97%
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

G9211222 Rend.: 9,724P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03887/R 21,000000,018A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,03517/R 19,000000,018A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,07404 0,07404
Maquinària:

0,11312/R 55,000000,020C1331200 =xMotoanivelladora, de mida mitjanaH

0,09011/R 48,680000,018C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tH

0,20568/R 40,000000,050C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

0,01704/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 0,42595 0,42595
Materials:
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22,5000022,500001,000B0372000 =xTot-u artificialM3

Subtotal... 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 22,99999

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,99999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,10M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de
gruix com a màxim, amb motonivelladora i manual amb
piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

G9311111 Rend.: 9,776P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04296/R 21,000000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,03887/R 19,000000,020A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,08183 0,08183
Maquinària:

0,09564/R 55,000000,017C1331200 =xMotoanivelladora, de mida mitjanaH

0,09959/R 48,680000,020C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tH

0,26596/R 40,000000,065C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

0,01695/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 0,47814 0,47814
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguaM3

22,5000022,500001,000B0372000 =xTot-u artificialM3

Subtotal... 22,54000 22,54000

COST DIRECTE 23,09997

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,09997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,31M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95%
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

G932101F Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

0,49780/R 49,780000,010C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH

0,55580/R 55,580000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
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12,00000/R 40,000000,300C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

0,16570/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 13,21930 13,21930
Materials:

6,690006,690001,000B0321000 =xSauló  garbellatM3

Subtotal... 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 20,30930

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,30930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent
d´àrid natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals.

G932102 Rend.: 1,000P- 223

 €21,00M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa
amb mitjans mecànics i manuals.

G932102F Rend.: 1,000P- 224

 €18,71M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de
color 20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

G9650402 Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,00000 4,00000
Materials:

5,2965058,850000,090B0641080 =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

9,345008,900001,050B9650401 =xbordo rigola 20x20x100ml

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 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... 14,71087 14,71087

COST DIRECTE 18,71087

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,71087COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,00M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m
d´amplada, doble capa, conformat per una peça de
60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb morter
mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost.

G9650403 Rend.: 1,000P- 226

 €54,00M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m.
d´amplada, doble capa, conformat per dos peces de
60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost.

G9650405 Rend.: 1,000P- 227

 €34,00UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm.,
amb la cantonada amb forma corba, d´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no
estrructural.

G9650406 Rend.: 1,000P- 228

 €32,00UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm.,
amb cantonada amb forma rectangular, dd´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no
estructural.

G9650407 Rend.: 1,000P- 229

 €20,33M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada
T2, 15x25 cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

G965A7EE Rend.: 1,185P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89873/R 21,000000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,81013/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,70886 8,70886
Materials:

5,2965058,850000,090B0641080 =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

6,258005,960001,050B965A7E0 =xPeça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada C5 15x25 cm classe 500Kg/cm2

M

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 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... 11,62387 11,62387

COST DIRECTE 20,33273

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,33273COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,39U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa,
peça lateral de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat
amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria,
elaborat amb formigonera de 165 l 

G968A609 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71200/R 21,000000,272A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

10,33600/R 19,000000,544A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,04800 16,04800
Materials:

2,8248058,850000,048B0641080 =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

14,3745013,690001,050B9680401 =xPeça de formigó per a guals vianants, doble capa, de
57X40X10 cm

UT

0,1387569,373600,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 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... 17,33805 17,33805

COST DIRECTE 33,38605

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,38605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i
paviments catiònica ECR-1

G9J11J00 Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02100/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,01900/R 19,000000,001A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,04000 0,04000
Maquinària:

0,02243/R 22,430000,001C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

0,03206/R 32,060000,001C170E000 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 0,05449 0,05449
Materials:

0,350000,700000,500B0552420 =xEmulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECR-1,

KG

Subtotal... 0,35000 0,35000

COST DIRECTE 0,44449

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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0,44449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,42M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i
paviments catiònica ECI

G9J12N00 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02100/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,01900/R 19,000000,001A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,04000 0,04000
Maquinària:

0,02243/R 22,430000,001C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

Subtotal... 0,02243 0,02243
Materials:

0,360000,360001,000B0552B00 =xEmulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECI,

KG

Subtotal... 0,36000 0,36000

COST DIRECTE 0,42243

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,42243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm.
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111110 Rend.: 1,000P- 234

 €98,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm.
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111111 Rend.: 1,000P- 235

 €628,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm.
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111112 Rend.: 1,000P- 236

 €231,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100
cm.interior, sobre llit de formigó H-150 de 15cm.de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i
tapa de fosa.

GB111113 Rend.: 1,000P- 237

 €60,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres i tapa de formigó

GB111114 Rend.: 1,000P- 238
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 €337,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm
interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,
inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111200 Rend.: 1,000P- 239

 €190,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm
interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou
moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

GB111201 Rend.: 1,000P- 240

 €55,00UT Placa de presa de terresGC101100 Rend.: 1,000P- 241

 €100,00UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació,
excavació i carrega sobre camió deles materials
sobrers

GC110000 Rend.: 1,000P- 242

 €80,00UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació,
excavació i càrrega sobre camió dels materials sobrers.

GC111000 Rend.: 1,000P- 243

 €180,00UT Fonament de peanaGC111100 Rend.: 1,000P- 244

 €17,28m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detallGD4L1000 Rend.: 1,000P- 245

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,04000/R 19,000000,160A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,72000 4,72000
Materials:

12,4200062,100000,200B0641070 =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

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 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... 12,48937 12,48937
Altres:

% 0,070804,720001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07080 0,07080

COST DIRECTE 17,28017

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,28017COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,00ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària
exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

GD5G1250 Rend.: 1,000P- 246

 €85,18Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de
50x50x250 cm de diametre interior de 30cm, sobre
solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat
interiorment.

GD780404 Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35000/R 21,000000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

/R 13,970000,000A013M000 =xAjudant muntadorH

6,65000/R 19,000000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 14,00000 14,00000
Maquinària:

4,79700/R 47,970000,100C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 tH

Subtotal... 4,79700 4,79700
Materials:

5,4000060,000000,090B0641050 =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

60,9800060,980001,000BD780104 =xtub caz de 50x50x250 de diametre30Ml

Subtotal... 66,38000 66,38000

COST DIRECTE 85,17700

0,00%GASTOS INDIRECTOS

85,17700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,71M Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I,
col·locat 

GD95B670 Rend.: 1,000P- 248

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 21,000000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,75000/R 19,000000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =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

0,360000,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

6,830000,000B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

CU

Subtotal... 14,71250 14,71250
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COST DIRECTE 24,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,00ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior
200 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

GV111111 Rend.: 1,000P- 249

 €24,00ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior
315 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

GV111112 Rend.: 1,000P- 250

 €60,00ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior
600 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

GV111113 Rend.: 1,000P- 251

 €4,80ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigóGV111114 Rend.: 1,000P- 252

 €65,00M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm., abocat des de
camió amb estesa manual.

H100000 Rend.: 1,000P- 253

 €10,50ML Cuneta provisional de terraH1100000 Rend.: 1,000P- 254

 €1.815,63UT SEGONS PROJECTEM.PREVENTIVE Rend.: 1,000P- 255

 €10.456,00UT SEGONS PROJECTEP.COL.LECTIV Rend.: 1,000P- 256

 €4.188,24UT SEGONS PROJECTEP.INDIVIDUAL Rend.: 1,000P- 257

 €680,00U Subministre i instal-lació d'armari per programador de
reg preparat per telegestió.

PRRE0010 Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

680,00000680,000001,000CDFBVFDD =xSubministre i instal-lació d'armari Ut

Subtotal... 680,00000 680,00000

COST DIRECTE 680,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

680,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.984,15UT SEGONS PROJECTES.PROVISIONA Rend.: 1,000P- 259
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