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PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
ENDERROCS I ALTRES TREBALLSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G219U030

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

T1 Zona Superfície

C#*D#*E#*F#3 Carrer 8 306,600 306,600

C#*D#*E#*F#4 Carrer 9 313,180 313,180

C#*D#*E#*F#5 Carrer 11 391,500 391,500

C#*D#*E#*F#6 Carrer 12 79,200 79,200

C#*D#*E#*F#7 Carrer 14 146,100 146,100

C#*D#*E#*F#8 Carrer 15 96,900 96,900

TOTAL AMIDAMENT 1.333,480

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

2 G219U040

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

T1 Zona Superfície

C#*D#*E#*F#2 Carrer 8 348,500 348,500

C#*D#*E#*F#3 Carrer 9 444,550 444,550

C#*D#*E#*F#4 Carrer 11 783,000 783,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer 12 316,800 316,800

C#*D#*E#*F#6 Carrer 14 287,300 287,300

C#*D#*E#*F#7 Carrer 15 164,730 164,730

TOTAL AMIDAMENT 2.344,880

m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G214U030

AMIDAMENT DIRECTE 242,250

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G21R0002

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

5 G21B3002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G21H0002

Euro



Pressupost treball final de grau

AMIDAMENTS Pàg.:08/06/12 2Data:

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

AMIDAMENT DIRECTE 6.019,662

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U010

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

T1 EIx-carrer Volum

C#*D#*E#*F#2 Eix carrer 1 2.925,780 2.925,780

C#*D#*E#*F#3 Eix carrer 3 66,111 66,111

C#*D#*E#*F#4 Eix carrer 4 111,258 111,258

C#*D#*E#*F#5 Eix carrer 5 111,622 111,622

C#*D#*E#*F#6 Eix carrer 6 26,281 26,281

C#*D#*E#*F#7 Eix carrer 7 1.697,906 1.697,906

C#*D#*E#*F#8 Eix carrer 13 430,248 430,248

TOTAL AMIDAMENT 5.369,206

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3 G226U020

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

T1 Eix-carrer Volum

C#*D#*E#*F#2 Eix carrer 1 28.770,374 28.770,374

C#*D#*E#*F#3 Eix carrer 2 19.055,050 19.055,050

C#*D#*E#*F#4 Eix carrer 3 3.180,517 3.180,517

C#*D#*E#*F#5 Eix carrer 4 1.931,829 1.931,829

C#*D#*E#*F#6 Eix carrer 5 913,817 913,817

C#*D#*E#*F#7 Eix carrer 6 2.571,594 2.571,594

C#*D#*E#*F#8 Eix carrer 7 11.467,508 11.467,508

C#*D#*E#*F#9 Eix carrer 10 922,277 922,277

TOTAL AMIDAMENT 68.812,966

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

4 G227U122

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

T1 Eix-carrer Amplada Longitud Gruix

C#*D#*E#*F#2 Eix carrer 1 11,000 321,000 0,300 1.059,300
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C#*D#*E#*F#3 Eix carrer 2 11,000 135,300 0,300 446,490

C#*D#*E#*F#4 Eix carrer 3 17,800 48,000 0,300 256,320

C#*D#*E#*F#5 Eix carrer 4 10,700 99,000 0,300 317,790

C#*D#*E#*F#6 Eix carrer 5 10,700 92,500 0,300 296,925

C#*D#*E#*F#7 Eix carrer 6 8,000 84,000 0,300 201,600

C#*D#*E#*F#8 EIx carrer 7 11,700 257,800 0,300 904,878

C#*D#*E#*F#9 Eix carrer 10 10,850 41,500 0,300 135,083

C#*D#*E#*F#10 Eix carrer 13 11,000 42,400 0,300 139,920

TOTAL AMIDAMENT 3.758,306

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
VORERESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G935U012

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

T1 Superfície Gruxi

C#*D#*E#*F#2 Totes les voreres 8.415,780 0,020 168,316

TOTAL AMIDAMENT 168,316

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

2 G9E1U020

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

T1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Totes les voreres 8.415,780 8.415,780

TOTAL AMIDAMENT 8.415,780

m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

3 G9650020

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Totes les vorades 1.593,200 1.593,200

TOTAL AMIDAMENT 1.593,200

m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

4 G981U002

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tots els guals 10,200 10,200

Euro



Pressupost treball final de grau

AMIDAMENTS Pàg.:08/06/12 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 10,200

m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

5 G981U006

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tots els guals 288,000 288,000

TOTAL AMIDAMENT 288,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
VIALSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

T1 EIx-carrer Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Eix carrer 1 3.531,000 0,200 706,200

C#*D#*E#*F#3 Eix carrer 2 1.488,300 0,200 297,660

C#*D#*E#*F#4 Eix carrer 3 854,400 0,200 170,880

C#*D#*E#*F#5 Eix carrer 4 1.059,300 0,200 211,860

C#*D#*E#*F#6 Eix carrer 5 989,750 0,200 197,950

C#*D#*E#*F#7 Eix carrer 6 672,000 0,200 134,400

C#*D#*E#*F#8 Eix carrer 7 3.016,260 0,200 603,252

C#*D#*E#*F#9 Eix carrer 10 450,275 0,200 90,055

C#*D#*E#*F#10 Eix carrer 13 466,400 0,200 93,280

TOTAL AMIDAMENT 2.505,537

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

2 G974U012

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tota la rigola 1.593,200 1.593,200

TOTAL AMIDAMENT 1.593,200

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-13 G9J1U020

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

T1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Totes les calçades 8.415,780 8.415,780

TOTAL AMIDAMENT 8.415,780
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t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U512

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

T1 Superfície Gruix Densitat

C#*D#*E#*F#2 Totes les calçades 8.415,780 0,040 2,300 774,252

TOTAL AMIDAMENT 774,252

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI5 G9J1U010

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

T1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Totes les calçades 8.415,780 8.415,780

TOTAL AMIDAMENT 8.415,780

t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum6 G9H1U020

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

T1 Superfície Gruix Densitat

C#*D#*E#*F#2 Totes les calçades 8.415,780 0,060 2,300 1.161,378

TOTAL AMIDAMENT 1.161,378

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
SANEJAMENTTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U103

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

T1 Rases residuals Longitud Amplada mitja Alçada mitja

C#*D#*E#*F#2 carrer 1 320,100 0,320 3,260 333,928

C#*D#*E#*F#3 carrer 2 140,069 0,320 3,900 174,806

C#*D#*E#*F#4 carrers 5 i 9 216,500 0,320 4,100 284,048

C#*D#*E#*F#5 carrer 6 106,352 0,320 3,300 112,308

C#*D#*E#*F#6 carrer 7 (dreta) 60,860 0,320 3,780 73,616

C#*D#*E#*F#7 carrer 7 (esquerra) 242,990 0,320 2,420 188,171

C#*D#*E#*F#8 carrer 10 56,900 0,320 3,900 71,011

C#*D#*E#*F#9 carrers 11 i 12 195,970 0,320 4,000 250,842

C#*D#*E#*F#10 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,320 3,250 161,616

12 Rases pluvials

C#*D#*E#*F#13 carrer 1 320,100 0,520 3,060 509,343

C#*D#*E#*F#14 carrer 2 140,069 0,420 3,700 217,667

C#*D#*E#*F#15 carrers 5 i 9 216,500 0,420 3,900 354,627
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C#*D#*E#*F#16 carrer 6 106,352 0,420 3,100 138,470

C#*D#*E#*F#17 carrer 7 (dreta) 60,860 0,520 3,580 113,297

C#*D#*E#*F#18 carrer 7(esquerra) 242,990 0,520 2,220 280,508

C#*D#*E#*F#19 carrer 10 56,900 0,420 3,700 88,423

C#*D#*E#*F#20 carrers 11 i 12 195,970 0,650 3,800 484,046

C#*D#*E#*F#21 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,420 3,050 199,067

TOTAL AMIDAMENT 4.035,794

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

2 G3Z1U010

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

T1 Rases residuals Longitud Amplada mitja

C#*D#*E#*F#2 carrer 1 320,100 0,320 102,432

C#*D#*E#*F#3 carrer 2 140,069 0,320 44,822

C#*D#*E#*F#4 carrers 5 i 9 216,500 0,320 69,280

C#*D#*E#*F#5 carrer 6 106,352 0,320 34,033

C#*D#*E#*F#6 carrer 7 (dreta) 60,860 0,320 19,475

C#*D#*E#*F#7 carrer 7 (esquerra) 242,990 0,320 77,757

C#*D#*E#*F#8 carrer 10 56,900 0,320 18,208

C#*D#*E#*F#9 carrers 11 i 12 195,970 0,320 62,710

C#*D#*E#*F#10 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,320 49,728

12 Rases pluvials

C#*D#*E#*F#13 carrer 1 320,100 0,520 166,452

C#*D#*E#*F#14 carrer 2 140,069 0,420 58,829

C#*D#*E#*F#15 carrers 5 i 9 216,500 0,420 90,930

C#*D#*E#*F#16 carrer 6 106,352 0,420 44,668

C#*D#*E#*F#17 carrer 7 (dreta) 60,860 0,520 31,647

C#*D#*E#*F#18 carrer 7 (esquerra) 242,990 0,520 126,355

C#*D#*E#*F#19 carrer 10 56,900 0,420 23,898

C#*D#*E#*F#20 carrers 11 i 12 195,970 0,650 127,381

C#*D#*E#*F#21 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,420 65,268

TOTAL AMIDAMENT 1.213,873

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 40%3 F2316701

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

T1 Longitud Alçada mitja

2 Rases residuals

C#*D#*E#*F#3 carrer 1 320,100 0,320 102,432

C#*D#*E#*F#4 carrer 2 140,069 0,320 44,822

C#*D#*E#*F#5 carrers 5 i 9 216,500 0,320 69,280

C#*D#*E#*F#6 carrer 6 106,352 0,320 34,033

C#*D#*E#*F#7 carrer 7 (dreta) 60,860 0,320 19,475

C#*D#*E#*F#8 carrer 7 (esquerra) 242,990 0,320 77,757
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C#*D#*E#*F#9 carrer 10 56,900 0,320 18,208

C#*D#*E#*F#10 carrers 11 i 12 195,970 0,320 62,710

C#*D#*E#*F#11 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,320 49,728

13 Rases pluvials

C#*D#*E#*F#14 carrer 1 320,100 0,520 166,452

C#*D#*E#*F#15 carrer 2 140,069 0,420 58,829

C#*D#*E#*F#16 carrers 5 i 9 216,500 0,420 90,930

C#*D#*E#*F#17 carrer 6 106,352 0,420 44,668

C#*D#*E#*F#18 carrer 7 (dreta) 60,860 0,520 31,647

C#*D#*E#*F#19 carrer 7 (esquerra) 242,990 0,520 126,355

C#*D#*E#*F#20 carrer 10 56,900 0,420 23,898

C#*D#*E#*F#21 carrers 11 i 12 195,970 0,650 127,381

C#*D#*E#*F#22 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,420 65,268

TOTAL AMIDAMENT 1.213,873

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

4 F228FH00

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

T1 Rases residuals Longitud Amplada mitja Alçada mitja

C#*D#*E#*F#2 carrer 1 320,100 0,320 3,250 332,904

C#*D#*E#*F#3 carrer 2 140,069 0,320 3,750 168,083

C#*D#*E#*F#4 carrers 5 i 9 216,500 0,320 3,750 259,800

C#*D#*E#*F#5 carrer 6 106,352 0,320 2,250 76,573

C#*D#*E#*F#6 carrer 7 (dreta) 60,860 0,320 4,000 77,901

C#*D#*E#*F#7 carrer 7 (esquerra) 242,990 0,320 2,250 174,953

C#*D#*E#*F#8 carrer 10 56,900 0,320 3,750 68,280

C#*D#*E#*F#9 carrers 11 i 12 195,970 0,320 4,000 250,842

C#*D#*E#*F#10 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,320 3,250 161,616

12 Rases pluvials

C#*D#*E#*F#13 carrer 1 320,100 0,520 3,000 499,356

C#*D#*E#*F#14 carrer 2 140,069 0,420 3,500 205,901

C#*D#*E#*F#15 carrers 5 i 9 216,500 0,420 3,500 318,255

C#*D#*E#*F#16 carrer 6 106,352 0,420 2,000 89,336

C#*D#*E#*F#17 carrer 7 (dreta) 60,860 0,520 3,750 118,677

C#*D#*E#*F#18 carrer 7 (esquerra) 242,990 0,520 2,000 252,710

C#*D#*E#*F#19 carrer 10 56,900 0,420 3,500 83,643

C#*D#*E#*F#20 carrers 11 i 12 195,970 0,650 3,750 477,677

C#*D#*E#*F#21 carrers 13, 14 i 15 155,400 0,420 3,000 195,804

TOTAL AMIDAMENT 3.812,311

u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

5 GD5JU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Total embornals

C#*D#*E#*F#2 113,000 113,000

TOTAL AMIDAMENT 113,000

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

6 GDD1U014

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

T1 Carrer N,pous
(residuals i

pluvials)

C#*D#*E#*F#2 Carrer 1 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Carrers 5 i 9 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer 6 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Carrer 7 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 Carrer 10 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 Carrers 11 i 12 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#9 Carrers 13, 14 i 15 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 94,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

7 GDD1U114

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

8 GDD1U112

AMIDAMENT DIRECTE 21,600

m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

9 GDD1U110

AMIDAMENT DIRECTE 92,800

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 300 10 FG22TR2K

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tota la xarxa de residuals 1.685,220 1.685,220

TOTAL AMIDAMENT 1.685,220

m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugadaexterior i llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre nominal
exterior,resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476,
col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 cm sobre el
tub 

11 FD7JN230

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

Euro
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T1 Tram Longitud

C#*D#*E#*F#2 Carrer 1 292,600 292,600

C#*D#*E#*F#3 Carrer 2 149,100 149,100

C#*D#*E#*F#4 Carrers 5 i 9 217,220 217,220

C#*D#*E#*F#5 Carrer 6 80,990 80,990

C#*D#*E#*F#6 Carrer 10 56,110 56,110

C#*D#*E#*F#7 Carrers 11 i 12 198,520 198,520

C#*D#*E#*F#8 Carrers 13, 14 i 15 151,420 151,420

TOTAL AMIDAMENT 1.145,960

m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre nominal
exterior,resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476,
col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 sobre el tub

12 FD7JN235

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

T1 Tram Longitud

C#*D#*E#*F#2 Carrer 1 39,210 39,210

C#*D#*E#*F#3 Carrer 7 288,930 288,930

TOTAL AMIDAMENT 328,140

m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 630 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat
amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 sobre el tub

13 FD7JN240

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

T1 Tram Longitud

C#*D#*E#*F#2 Carrers 11 i 12 117,190 117,190

TOTAL AMIDAMENT 117,190

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
AIGUA POTABLETITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1 G222U002

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

T1 Tram (segons diàmetre) Longitud Sup, Rasa

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 2.240,880 0,750 1.680,660

TOTAL AMIDAMENT 1.680,660

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

2 F228FH00

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

Euro
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T1 Tram Longitud Superfície de
reblert

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 2.248,880 0,750 1.686,660

TOTAL AMIDAMENT 1.686,660

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

3 G3Z1U010

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

T1 Capa de neteja Longitud Ample rasa Gruix

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 2.240,880 0,600 0,100 134,453

TOTAL AMIDAMENT 134,453

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 75 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

4 GFB1U107

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 2.240,880 2.240,880

TOTAL AMIDAMENT 2.240,880

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 32 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

5 GFB1105

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

T1 Longiutd N,escomeses

C#*D#*E#*F#2 Escomeses 4,000 109,000 436,000

TOTAL AMIDAMENT 436,000

m Subministrament i col·locació banda senyalitzadora6 GFA1ZCIN

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

T1 Tram Longitud

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 2.240,880 2.240,880

TOTAL AMIDAMENT 2.240,880

u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. inclou subministrament, instal.lació i muntatge. tot
inclòs completament acabat

7 FM212428

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

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8 GDK2U010

AMIDAMENT DIRECTE 78,000
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ut Connexió a la xarxa existent d'aigua potable, amb tot el 
material necessari pel seu correcte funcionament, muntat i
provat

9 FDK3UCON

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ventosa doble d40 mm, per a una pn 16 bar. inclou p.p. de 
peces especials i arqueta. inclou subministrament,
instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.

10 FJM30112

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una pn 16 bar, de d 125 mm. inclòs tub de
polietilè per connexió, subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat

11 FN120335

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una pn 16 bar, de d 160 mm. inclòs tub de
polietilè per connexió, subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.

12 FN120340

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
BAIXA I MITJA TENSIÓTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de
pe i cinta de senyalització de pe. tot inclòs completament acabat, segons plànols.

1 FDG10120

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 ET existent- ET projectada 824,360 824,360

TOTAL AMIDAMENT 824,360

M Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 alumini. at 18/30 kv  inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les
estacions transformadores. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs.

2 FGK20010

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 ET existent- ET projectada 824,360 824,360

TOTAL AMIDAMENT 824,360

u Subministrament i col.locació d'edifici prefabricat de formigó de construcció monobloc tipus pf-303 d'ormazabal o similar,
de dimensions exteriors 7240x2620x3300mm3 segons normes de companyia elèctrica , totalment col.locat, inclosa la mà
d'obra i totes les feines adients per al seu correcte funcionament.

3 GGET1004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i col.locacio de transformador de 630 kva4 SEG1U050
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de
pe i cinta de senyalització de pe. tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

5 FDG10020

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

C#*D#*E#*F#1 Longitud total 2.494,310 2.494,310

TOTAL AMIDAMENT 2.494,310

M Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. inclou subministrament i
col.locació. tot inclòs.

6 FG390010

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

C#*D#*E#*F#1 Longitud total 2.494,310 2.494,310

TOTAL AMIDAMENT 2.494,310

U Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació,
connexions i presa de terres. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs completament acabat.

7 FG140030

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

1 GG31450V

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

T1 Línia Longitud

C#*D#*E#*F#2 2 757,510 757,510

TOTAL AMIDAMENT 757,510

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

2 GG31470U

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

T1 Línia Longitud

C#*D#*E#*F#2 1 2.300,000 2.300,000

TOTAL AMIDAMENT 2.300,000

m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de pead de dn 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. tot inclòs completament acabat, segons plànols

3 FDG50210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Línia Longitud

C#*D#*E#*F#2 1 2.300,000 2.300,000

C#*D#*E#*F#3 2 757,510 757,510

TOTAL AMIDAMENT 3.057,510

u Columna mdl de carandini o equivalent, de 6 m d'alçada galvanitzada. inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs segons plànols

4 FHM10210

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

T1 Vial Columnes

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Columna xaloc de carandini o similar, de 7 m d'alçada, galvanitzada. inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs segons plànols.

5 FHM10220

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

T1 Vial Columnes

C#*D#*E#*F#2 Carrer 1 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 4,000 4,000

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

C#*D#*E#*F#5 Carrer 10 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 Carrer 13 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 Carrer 15 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

u Columna tipus mdl de Carandini o similar, d'alçada 8 m6 FHM10230

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

T1 Vial Columnes

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Columna tipus MFC de Carandini o similar, de 9 m d'alçada7 FHM10240

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

T1 Vial Columnes

C#*D#*E#*F#2 Carrer 6 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer 7 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer 8 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer 9 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 Carrer 11 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 Carrer 12 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 Carrer 14 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000
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U Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de lluminaria per a exteriors model MDA-15/S-M
Vsap-150W/EF de la firma carandini o similar equivalent. 

8 FHN32C3U

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

T1 Vial Punts de llum

C#*D#*E#*F#2 Carrer 1 14,000 14,000

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

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

C#*D#*E#*F#5 Carrer 6 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Carrer 7 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 Carrer 8 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 Carrer 9 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#9 Carrer 11 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#10 Carrer 12 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#11 Carrer 14 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de lluminaria per a exteriors model MDA-15/S-M Vmh-100W/T
de la firma carandini o similar equivalent. 

9 FHN32C3W

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

T1 Vial Punts de llum

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

C#*D#*E#*F#3 Carrer 4 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer 10 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer 13 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 Carrer 15 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclosa caixa general de protecció d'obra
cívil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

10 FHGAE143

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
XARXA DE TELECOMUNICACIONSTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de pvc d 110 mm, formigó hm-20 i
reblert compactat de les rases, incloent fil per passar cables i mandrinat de tub. tot inclòs completament acabat.

1 FDG30225

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 110 mm 2.475,040 2.475,040
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TOTAL AMIDAMENT 2.475,040

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
XARXA DE GASTITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització per a conduccions de gas. tot inclòs completament acabat, segons plànols.1 FDG10001

AMIDAMENT DIRECTE 2.479,240

m Subministrament i col·locació banda senyalitzadora2 GFA1ZCIN

AMIDAMENT DIRECTE 2.479,240

m Subministre i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, inclus sauló de recubriment i part
proporcional vàlvules de seguretat, reduccions i vàlvules de
purga.

3 FFB1E425

AMIDAMENT DIRECTE 2.479,240

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
SENYALITZACIÓTITOL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U250

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

T1 Vial Discontínua Prohibit aparcar Aparcaments

C#+D#+E#+F#2 Carrer 1 320,200 284,120 604,320

C#+D#+E#+F#3 Carrer 2 135,300 295,800 431,100

C#+D#+E#+F#4 Carrer 3 0,000 85,980 85,980

C#+D#+E#+F#5 Carrer 4 0,000 178,140 178,140

C#+D#+E#+F#6 Carrer 5 0,000 82,070 216,000 298,070

C#+D#+E#+F#7 Carrer 6 0,000 168,040 168,040

C#+D#+E#+F#8 Carrer 7 257,800 497,520 755,320

C#+D#+E#+F#9 Carrer 8 0,000 197,320 197,320

C#+D#+E#+F#10 Carrer 9 0,000 198,040 198,040

C#+D#+E#+F#11 Carrer 10 0,000 78,320 78,320

C#+D#+E#+F#12 Carrer 11 i 12 0,000 307,480 384,000 691,480

C#+D#+E#+F#13 Carrer 13 0,000 23,410 72,000 95,410

C#+D#+E#+F#14 Carrer 14 0,000 33,660 96,000 129,660

C#+D#+E#+F#15 Carrer 15 0,000 26,790 60,000 86,790
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TOTAL AMIDAMENT 3.997,990

m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

2 GBA31001

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

T1 Superfície Quantitat

C#*D#*E#*F#2 Gir a l'esquerra 0,620 1,000 0,620

C#*D#*E#*F#3 Continua recte 0,422 14,000 5,908

C#*D#*E#*F#4 Recte o a la dreta 0,862 5,000 4,310

C#*D#*E#*F#5 Recte o a l'esquerra 0,862 7,000 6,034

C#*D#*E#*F#6 Cedeix el pas 1,660 3,000 4,980

C#*D#*E#*F#7 Stop 1,100 6,000 6,600

C#*D#*E#*F#8 Passos de vianants 11,200 36,000 403,200

TOTAL AMIDAMENT 431,652

u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

3 GBB1U101

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

T1 Senyals N,senyal

C#*D#*E#*F#2 Cedeix el pas 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

4 GBB1U121

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

T1 Senyal N,senyals

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

5 GBBZU001

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

T1 Senyal N, senyals

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

C#*D#*E#*F#3 Cedeix el pas 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
MOBILIARI URBÀTITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Banc tipus barcino de fundición dúctil benito o equivalent, d'1,80 m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de
secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge
a l'estructura tractats amb anticorrossiu. inclou subministrament, col.locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament
acabat.

1 FQ110020

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u BALANCÍ SOBRE MOLLA AMB 2 SILUETES DE CONTRAPLACAT DE FUSTA PINTADA PER A 1 INFANT, AMB
1 PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U50A DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO.

2 FQA2J1PP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u BALANCÍ DOBRE MOLLA AMB UNA SILUETA DE CONTRAPLACAT DE FUSTA PINTADA PER A 2 INFANTS,
AMB UN PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U100A DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO

3 FQA2K1PP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u PAPERERA TRABUCABLE DE 37 CM DE DIÀMTRE, DE PLANXA D'ACER D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE
PERFORADA I SUPORTS CILÍNDRICS DE 4 CM DE DIÀMETRE. MODEL PA600 DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO.
INCLOU COL·LOCACIÓ

4 FQ211112

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
JARDINERIA I REGTITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric1 G922U010

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

T1 Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 235,600 0,400 94,240

TOTAL AMIDAMENT 94,240

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2 G222U002

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

T1 Tram Longitud Superf, rasa

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75mm 4.263,390 0,750 3.197,543

TOTAL AMIDAMENT 3.197,543

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb  material granular en tongades de gruix fins a 25 cm, amb
compactació del 95 % pm

3 F228UC10

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

T1 Tram Longitud Superf, reblert

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 4.263,390 0,750 3.197,543

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3.197,543

m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col.locació i vibrat

4 G3Z1U030

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

T1 Tram Longitud Ample rasa Gruix

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 4.263,390 0,600 0,100 255,803

TOTAL AMIDAMENT 255,803

m Subministrament i col·locació banda senyalitzadora5 GFA1ZCIN

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

T1 Tram Longitud

C#*D#*E#*F#2 Diàmetre 75 mm 4.263,390 4.263,390

TOTAL AMIDAMENT 4.263,390

m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb
malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil acabat.

6 FR3PU100

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

T1 N, Escocells Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 181,000 0,640 1,000 115,840

TOTAL AMIDAMENT 115,840

M3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en jardinera, parterre o escocell7 FR3S0004

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

T1 N, escocells Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 181,000 0,640 0,050 5,792

TOTAL AMIDAMENT 5,792

u Subministrament arbre til.ler de perímetre de 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 30 cm i profunditat mínima 36
cm

8 FR411629

AMIDAMENT DIRECTE 181,000

u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

9 GR62U101

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm), en C-3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutot, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

10 GR61U101

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Comptador d'aigua, volumetric, de llauto, amb unions roscades de 1/2', connectat a una bateria o a un ramal11 FJM11401

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 75 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

12 GFB1U107

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 4.263,390 4.263,390

TOTAL AMIDAMENT 4.263,390

u Electrovàlvula per a instal.lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 v, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

13 FJSB2411

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

14 FJS5A611

AMIDAMENT DIRECTE 181,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 04
GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus1 PPA01002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut1 PACSS01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 04
CATES DE SERVEIS AFECTATSTITOL 3 03

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida d'alçada a justificar per a la realització de cates de localització de serveis afectats. Inclou excavació, reposició i
mitjans auxiliars necessàris per a la correscta execució de la partida.

1 PACR001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 04
IMPREVISTOSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de l'obra.1 PACT001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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 €48,49m3F228FH00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5
a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

P- 1

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €10,02m3F228UC10 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb material granular en tongades de gruix
fins a 25 cm, amb
compactació del 95 % pm

P- 2

(DEU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €18,98m2F2316701 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 40%

P- 3

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €24,45m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 4
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €57,44mFD7JN230 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugadaexterior i llisa inetrior, de 400 mm de
diàmetre nominal exterior,resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins
a 15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 cm sobre el tub 

P- 5

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €63,35mFD7JN235 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm de
diàmetre nominal exterior,resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins
a 15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 sobre el tub

P- 6

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €70,78mFD7JN240 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 630 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins
a 15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 sobre el tub

P- 7

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €13,66mFDG10001 Canalització per a conduccions de gas. tot inclòs completament acabat, segons plànols.P- 8
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €7,86MFDG10020 Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de pe i cinta de senyalització de pe. tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (2 circuits)

P- 9

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €8,98mFDG10120 Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de pe i cinta de senyalització de pe. tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

P- 10

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €27,41mFDG30225 Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de pvc d
110 mm, formigó hm-20 i reblert compactat de les rases, incloent fil per passar cables i mandrinat
de tub. tot inclòs completament acabat.

P- 11

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €8,87mFDG50210 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de pead de dn 110 mm, làmina
de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. tot inclòs completament acabat, segons plànols

P- 12

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €305,35utFDK3UCON Connexió a la xarxa existent d'aigua potable, amb tot el 
material necessari pel seu correcte funcionament, muntat i
provat

P- 13

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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 €36,60mFFB1E425 Subministre i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, inclus sauló de recubriment i part
proporcional vàlvules de seguretat, reduccions i vàlvules de
purga.

P- 14

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €1.264,54UFG140030 Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de
terres, fonamentació,
connexions i presa de terres. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs completament acabat.

P- 15

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,88mFG22TR2K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 300 P- 16
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €20,13MFG390010 Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. inclou
subministrament i col.locació. tot inclòs.

P- 17

(VINT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €46,26MFGK20010 Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 alumini. at 18/30 kv inclòs jocs d'empalmadors i terminals
connexió a cel.les
estacions transformadores. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs.

P- 18

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €3.614,22uFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclosa caixa
general de protecció d'obra cívil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

P- 19

(TRES MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €2.387,70uFHM10210 Columna mdl de carandini o equivalent, de 6 m d'alçada galvanitzada. inclosa caixa de connexió,
cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs segons plànols

P- 20

(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €1.416,41uFHM10220 Columna xaloc de carandini o similar, de 7 m d'alçada, galvanitzada. inclosa caixa de connexió,
cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs segons plànols.

P- 21

(MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €2.442,62uFHM10230 Columna tipus mdl de Carandini o similar, d'alçada 8 mP- 22
(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €2.180,14uFHM10240 Columna tipus MFC de Carandini o similar, de 9 m d'alçadaP- 23
(DOS MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €533,38UFHN32C3U Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de lluminaria per a exteriors model
MDA-15/S-M Vsap-150W/EF de la firma carandini o similar equivalent. 

P- 24

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €517,88uFHN32C3W Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de lluminaria per a exteriors model
MDA-15/S-M Vmh-100W/T de la firma carandini o similar equivalent. 

P- 25

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €620,17uFJM11401 Comptador d'aigua, volumetric, de llauto, amb unions roscades de 1/2', connectat a una bateria o a
un ramal

P- 26

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €565,65uFJM30112 Ventosa doble d40 mm, per a una pn 16 bar. inclou p.p. de 
peces especials i arqueta. inclou subministrament,
instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.

P- 27

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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 €7,35uFJS5A611 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 28

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €135,27uFJSB2411 Electrovàlvula per a instal.lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24 v, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 29

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €972,81uFM212428 Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. inclou subministrament,
instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat

P- 30

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €532,25uFN120335 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una pn 16 bar, de d
125 mm. inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs
completament acabat

P- 31

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €711,04uFN120340 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una pn 16 bar, de d
160 mm. inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs
completament acabat.

P- 32

(SET-CENTS ONZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €542,67uFQ110020 Banc tipus barcino de fundición dúctil benito o equivalent, d'1,80 m de longitud, format per
estructura de fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de
fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu.
inclou subministrament, col.locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus
de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament
acabat.

P- 33

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €93,95uFQ211112 PAPERERA TRABUCABLE DE 37 CM DE DIÀMTRE, DE PLANXA D'ACER D'1 MM DE GRUIX,
AMB BASE PERFORADA I SUPORTS CILÍNDRICS DE 4 CM DE DIÀMETRE. MODEL PA600 DE
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. INCLOU COL·LOCACIÓ

P- 34

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €835,63uFQA2J1PP BALANCÍ SOBRE MOLLA AMB 2 SILUETES DE CONTRAPLACAT DE FUSTA PINTADA PER A
1 INFANT, AMB
1 PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U50A DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO.

P- 35

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €815,63uFQA2K1PP BALANCÍ DOBRE MOLLA AMB UNA SILUETA DE CONTRAPLACAT DE FUSTA PINTADA PER
A 2 INFANTS,
AMB UN PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U100A DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO

P- 36

(VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €30,90m3FR3PU100 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb
mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans
de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil acabat.

P- 37

(TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €38,34M3FR3S0004 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en jardinera, parterre o escocellP- 38
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €51,60uFR411629 Subministrament arbre til.ler de perímetre de 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 30 cm i
profunditat mínima 36 cm

P- 39

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €23,78m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 40

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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 €5,94m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 41

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,52m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 42

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €34,71uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 43

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €58,90uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 44

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €42,57uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 45

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 46

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €5,96m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 47

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €7,90m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 48

(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €5,30m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 49

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €10,51m3G227U122 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 50

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 51

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €8,85m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 52

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €211,92m3G3Z1U030 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col.locació i vibrat

P- 53

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €16,73m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 54
(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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 €37,13m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 55

(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €27,60mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

P- 56

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €12,68mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 57

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €64,89mG981U002 Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 58

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €151,84mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 59

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €27,91m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 60

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €31,88tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 61

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,03tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 62

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 63
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €0,35m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 64
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €2,29mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 65

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €11,13m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 66

(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €70,57uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 67

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €136,91uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 68

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €56,53uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 69

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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 €276,33uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 70

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €932,89uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 71

(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €110,08mGDD1U110 Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 72

(CENT DEU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €169,61mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 73

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €320,70mGDD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 74

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €314,87uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 75

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €1,92mGFA1ZCIN Subministrament i col·locació banda senyalitzadoraP- 76
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €2,58mGFB1105 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 32 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 77

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €3,20mGFB1U107 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 75 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 78

(TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €4,46mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 79

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €10,02mGG31470U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 80

(DEU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €10.512,78uGGET1004 Subministrament i col.locació d'edifici prefabricat de formigó de construcció monobloc tipus pf-303
d'ormazabal o similar, de dimensions exteriors 7240x2620x3300mm3 segons normes de
companyia elèctrica , totalment col.locat, inclosa la mà d'obra i totes les feines adients per al seu
correcte funcionament.

P- 81

(DEU MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €10,97uGR61U101 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de 40-60 cm d'alçària
(Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm), en C-3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutot, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

P- 82

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)



Pressupost treball final de grau

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 08/06/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,77uGR62U101 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 83

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €3.000,00PaPACR001 Partida d'alçada a justificar per a la realització de cates de localització de serveis afectats. Inclou
excavació, reposició i mitjans auxiliars necessàris per a la correscta execució de la partida.

P- 84

(TRES MIL EUROS)

 €39.981,65PaPACSS01 Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i SalutP- 85

(TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €10.000,00PaPACT001 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de l'obra.P- 86
(DEU MIL EUROS)

 €7.584,96PaPPA01002 Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de ResidusP- 87
(SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €11.186,24USEG1U050 Subministrament i col.locacio de transformador de 630 kvaP- 88

(ONZE MIL  CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Autor del projecte

Marc Serra Plassa
Enginyer de la Construcció
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m3F228FH00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves
per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar

P- 1  €48,49

B033U130 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm  €41,53100
Altres conceptes 6,96 €

m3F228UC10 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb material granular
en tongades de gruix fins a 25 cm, amb
compactació del 95 % pm

P- 2  €10,02

Altres conceptes 10,02 €

m2F2316701 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 40%

P- 3  €18,98

B0A3UC10 Clau acer  €0,10890
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,70280
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
 €0,20112

Altres conceptes 16,97 €

m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 4  €24,45

B0111000 Aigua  €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €17,91700

Altres conceptes 6,48 €

mFD7JN230 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugadaexterior i llisa
inetrior, de 400 mm de diàmetre nominal exterior,resistència a l'aixafament sn
>= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476, col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre
el tub, en rases de fondària menor de 50 cm sobre el tub 

P- 5  €57,44

B064100C Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €25,63470

BD7JN220 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
interior, de 400 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476

 €22,53180

Altres conceptes 9,27 €

mFD7JN235 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
inetrior, de 500 mm de diàmetre nominal exterior,resistència a l'aixafament sn
>= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476, col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre
el tub, en rases de fondària menor de 50 sobre el tub

P- 6  €63,35

B064100C Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €25,63470

BD7JN230 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
interior, de 500 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476

 €28,44780

Altres conceptes 9,27 €

mFD7JN240 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
inetrior, de 630 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476, col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre
el tub, en rases de fondària menor de 50 sobre el tub

P- 7  €70,78

B064100C Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €25,63470
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BD7JN225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
interior, de 630 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476

 €35,87340

Altres conceptes 9,27 €

mFDG10001 Canalització per a conduccions de gas. tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

P- 8  €13,66

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,88900
BDGZ0010 Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de

canalitzacions de serveis
 €0,86000

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,11000
Altres conceptes 9,80 €

MFDG10020 Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
aportació de sorra, plaques de protecció de pe i cinta de senyalització de pe.
tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

P- 9  €7,86

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,88900
BDGZ0010 Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de

canalitzacions de serveis
 €0,86000

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,11000
Altres conceptes 4,00 €

mFDG10120 Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
aportació de sorra, plaques de protecció de pe i cinta de senyalització de pe.
tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 10  €8,98

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,88900
BDGZ0010 Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de

canalitzacions de serveis
 €0,86000

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,11000
Altres conceptes 5,12 €

mFDG30225 Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col.locació
de llit, tubs de pvc d 110 mm, formigó hm-20 i reblert compactat de les rases,
incloent fil per passar cables i mandrinat de tub. tot inclòs completament
acabat.

P- 11  €27,41

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,88900
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €6,55400

BG21RK10 Tub rígid de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió
de 250 n, d'1.8 mm de gruix

 €6,73200

Altres conceptes 11,24 €

mFDG50210 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de pead
de dn 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. tot inclòs completament acabat,
segons plànols

P- 12  €8,87

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €2,88900
BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,11000
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

 €2,06040

Altres conceptes 3,81 €
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utFDK3UCON Connexió a la xarxa existent d'aigua potable, amb tot el 
material necessari pel seu correcte funcionament, muntat i
provat

P- 13  €305,35

Sense descomposició 305,35 €

mFFB1E425 Subministre i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, inclus sauló de recubriment i part
proporcional vàlvules de seguretat, reduccions i vàlvules de
purga.

P- 14  €36,60

B032U200 Sorra garbellada tipus begur  €2,05800
BFB1E400 Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal segons une 53131
 €4,54920

BFWB1E42 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

 €14,60100

BFYB1E42 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

 €0,63000

Altres conceptes 14,76 €

UFG140030 Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de
formigó, excavació de terres, fonamentació,
connexions i presa de terres. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs
completament acabat.

P- 15  €1.264,54

BG140030 Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat
de formigó

 €1.172,35000

Altres conceptes 92,19 €

mFG22TR2K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 300 

P- 16  €8,88

Altres conceptes 8,88 €

MFG390010 Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs.

P- 17  €20,13

BG390010 Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors

 €12,57000

Altres conceptes 7,56 €

MFGK20010 Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 alumini. at 18/30 kv inclòs jocs
d'empalmadors i terminals connexió a cel.les
estacions transformadores. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs.

P- 18  €46,26

BGK226A0 Cable elèctric de tensió mitja (mt), de designació une rhz 18/30 kv, unipolar
de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (xlpe), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i
coberta exterior de poliolefina termoplàstica (z1)

 €27,41760

Altres conceptes 18,84 €

uFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat
públic, inclosa caixa general de protecció d'obra cívil, conductor, connexions i
drets de companyia, legalitzada

P- 19  €3.614,22

Sense descomposició 3.614,22 €

uFHM10210 Columna mdl de carandini o equivalent, de 6 m d'alçada galvanitzada. inclosa
caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs
segons plànols

P- 20  €2.387,70

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €22,34914
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BHM10210 Columna MDL-601/BHS1 de Carandini o similar de 6 m d'alçada inclosa
caixa de connexió

 €2.239,75000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per la columna  €41,35000
Altres conceptes 84,25 €

uFHM10220 Columna xaloc de carandini o similar, de 7 m d'alçada, galvanitzada. inclosa
caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot inclòs
segons plànols.

P- 21  €1.416,41

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €41,81452

BHM10220 Columna xaloc de Carandini o similar de 7m d'alçada  €1.235,25000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per la columna  €41,35000

Altres conceptes 98,00 €

uFHM10230 Columna tipus mdl de Carandini o similar, d'alçada 8 mP- 22  €2.442,62

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €41,81452

BHM10230 Columna mdl de Carandini o similar, de 8m d'alçada  €2.242,75000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per la columna  €41,35000

Altres conceptes 116,71 €

uFHM10240 Columna tipus MFC de Carandini o similar, de 9 m d'alçadaP- 23  €2.180,14

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €45,87800

BHM10240 Columna tipus MFC de Carandini o similar, de 9 m d'alçada  €2.003,50000
Altres conceptes 130,76 €

UFHN32C3U Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de lluminaria per a
exteriors model MDA-15/S-M Vsap-150W/EF de la firma carandini o similar
equivalent. 

P- 24  €533,38

BHN32C3U Lluminària URBANDECO tipus MDA-15/S-M Vsap-150W/EF de casa
Carandini o equivalent similar

 €517,25000

Altres conceptes 16,13 €

uFHN32C3W Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de lluminaria per a
exteriors model MDA-15/S-M Vmh-100W/T de la firma carandini o similar
equivalent. 

P- 25  €517,88

BHN32C3W Lluminària URBANDECO tipus MDA-15/S-M Vmh-100W/T de casa
Carandini o equivalent similar

 €501,75000

Altres conceptes 16,13 €

uFJM11401 Comptador d'aigua, volumetric, de llauto, amb unions roscades de 1/2',
connectat a una bateria o a un ramal

P- 26  €620,17

BJM11401 Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal

 €614,20000

Altres conceptes 5,97 €

uFJM30112 Ventosa doble d40 mm, per a una pn 16 bar. inclou p.p. de 
peces especials i arqueta. inclou subministrament,
instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.

P- 27  €565,65

BJM30112 Ventosa doble d40 mm per a una pn 16 bar. inclou part proporcional de
peces especials i arqueta

 €505,73000
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Altres conceptes 59,92 €

uFJS5A611 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un
diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos

P- 28  €7,35

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

 €0,03600

BJS51610 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec  €1,32000
Altres conceptes 5,99 €

uFJSB2411 Electrovàlvula per a instal.lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 24 v, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 29  €135,27

BJSB2410 Electrovàlvula per a instal.lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24v, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal amb tots els accessoris inclosos

 €98,41000

Altres conceptes 36,86 €

uFM212428 Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. inclou
subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat

P- 30  €972,81

BM212420 Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. inclou
subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat

 €833,97000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €1,83000
Altres conceptes 137,01 €

uFN120335 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a
una pn 16 bar, de d 125 mm. inclòs tub de polietilè per connexió,
subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat

P- 31  €532,25

BN120335 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a
una pn 16 bar, de d 125 mm, inclòs tub de polietilè per connexió

 €463,74000

Altres conceptes 68,51 €

uFN120340 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a
una pn 16 bar, de d 160 mm. inclòs tub de polietilè per connexió,
subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.

P- 32  €711,04

BN120340 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a
una pn 16 bar, de d 160 mm, inclòs tub de polietilè per connexió

 €589,65000

Altres conceptes 121,39 €

uFQ110020 Banc tipus barcino de fundición dúctil benito o equivalent, d'1,80 m de
longitud, format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu. inclou
subministrament, col.locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs
completament
acabat.

P- 33  €542,67

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €7,86480

BQ110020 Banc tipus loira de fundición dúctil benito o equivalent, d'1,80 m de longitud,
format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient
ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu

 €448,61000

Altres conceptes 86,20 €
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uFQ211112 PAPERERA TRABUCABLE DE 37 CM DE DIÀMTRE, DE PLANXA D'ACER
D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS CILÍNDRICS DE
4 CM DE DIÀMETRE. MODEL PA600 DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO.
INCLOU COL·LOCACIÓ

P- 34  €93,95

BQ211110 PAPERERA TRABUCABLE DE 37 CM DE DIÀMTRE, DE PLANXA D'ACER
D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS CILÍNDRICS DE
4 CM DE DIÀMETRE. MODEL PA600 DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO

 €81,25000

Altres conceptes 12,70 €

uFQA2J1PP BALANCÍ SOBRE MOLLA AMB 2 SILUETES DE CONTRAPLACAT DE
FUSTA PINTADA PER A 1 INFANT, AMB
1 PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U50A DE FUNDICIÓ DÚCTIL
BENITO.

P- 35  €835,63

BQA2J1P0 BALANCÍ SOBRE MOLLA AMB 2 SILUETES DE CONTRAPLACAT DE
FUSTA PINTADA PER A 1 INFANT,
AMB 1 PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U50A DE FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO

 €820,00000

Altres conceptes 15,63 €

uFQA2K1PP BALANCÍ DOBRE MOLLA AMB UNA SILUETA DE CONTRAPLACAT DE
FUSTA PINTADA PER A 2 INFANTS,
AMB UN PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U100A DE FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO

P- 36  €815,63

BQA2K1P0 BALANCÍ DOBRE MOLLA AMB UNA SILUETA DE CONTRAPLACAT DE
FUSTA PINTADA PER A 2 INFANTS,
AMB UN PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U100A DE FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO.

 €800,00000

Altres conceptes 15,63 €

m3FR3PU100 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura
sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo
sms superior al 5% estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat
previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil acabat.

P- 37  €30,90

BR3PAM01 Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb
%mo sms superior al 5%

 €19,97000

Altres conceptes 10,93 €

M3FR3S0004 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en
jardinera, parterre o escocell

P- 38  €38,34

BR3P0004 Escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix  €25,41000
Altres conceptes 12,93 €

uFR411629 Subministrament arbre til.ler de perímetre de 45 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 30 cm i profunditat mínima 36 cm

P- 39  €51,60

BR411629 Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 30 cm i profunditat mínima 36 cm segons fórmules NTJ

 €51,60000

Altres conceptes 0,00 €

m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 40  €23,78

Altres conceptes 23,78 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 41  €5,94

Altres conceptes 5,94 €
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m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 42  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 43  €34,71

Altres conceptes 34,71 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 44  €58,90

Altres conceptes 58,90 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 45  €42,57

Altres conceptes 42,57 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 46  €2,47

Altres conceptes 2,47 €

m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 47  €5,96

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,92400
Altres conceptes 5,04 €

m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 48  €7,90

Altres conceptes 7,90 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 49  €5,30

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Altres conceptes 1,25 €

m3G227U122 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric

P- 50  €10,51

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU105 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a

l'obra
 €9,02400

Altres conceptes 1,44 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 51  €0,22

Altres conceptes 0,22 €
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m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 52  €8,85

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €7,16625

Altres conceptes 1,68 €

m3G3Z1U030 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col.locació i vibrat

P- 53  €211,92

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €71,66250

Altres conceptes 140,26 €

m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 54  €16,73

B0111000 Aigua  €0,05050
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €15,43200

Altres conceptes 1,25 €

m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 55  €37,13

B0111000 Aigua  €0,15150
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €16,99000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a

granel
 €7,45440

Altres conceptes 12,53 €

mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

P- 56  €27,60

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN  €8,02200

Altres conceptes 11,03 €

mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 57  €12,68

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,09500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,44450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U012 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €3,39150

Altres conceptes 4,15 €
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mG981U002 Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 58  €64,89

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,96150

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,06680
B981U002 Pedra granítica per a guals, de 40x40 cm, amb cares vistes flamejades  €34,89000

Altres conceptes 21,97 €

mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 59  €151,84

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €15,62925

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €3,20040
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades  €84,51000

Altres conceptes 48,50 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 60  €27,91

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,74350

Altres conceptes 12,51 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 61  €31,88

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 7,21 €

tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 62  €34,03

B9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €26,17000

Altres conceptes 7,86 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 63  €0,61

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Altres conceptes 0,12 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 64  €0,35

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Altres conceptes 0,16 €

mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 65  €2,29

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,27120
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,21840

Altres conceptes 0,80 €
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m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 66  €11,13

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 8,65 €

uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 67  €70,57

BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €57,58000

Altres conceptes 12,99 €

uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 68  €136,91

BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €119,59000

Altres conceptes 17,32 €

uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 69  €56,53

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,19000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €27,96800
Altres conceptes 20,37 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 70  €276,33

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
B0A3UC10 Clau acer  €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,89200
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €68,87000

Altres conceptes 124,09 €

uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 71  €932,89

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €163,80000

B071UC01 Morter M-80  €8,99900
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120

cm d'alçària, amb forats per a tubs
 €247,05000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

 €134,76000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €29,85000

Altres conceptes 235,04 €

mGDD1U110 Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 72  €110,08
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B071UC01 Morter M-80  €0,53994
BDD1U012 Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de

registre
 €32,06000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €17,91000

Altres conceptes 59,57 €

mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 73  €169,61

B071UC01 Morter M-80  €8,99900
BDD1U014 Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de

registre
 €68,24000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €17,91000

Altres conceptes 74,46 €

mGDD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 74  €320,70

B071UC01 Morter M-80  €12,59860
BDD1U016 Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària,

per a pou de registre
 €181,87750

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €17,91000

Altres conceptes 108,31 €

uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 75  €314,87

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €92,37840

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,30000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €8,14500
B0DZA000 Desencofrant  €1,61170
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €5,60000

Altres conceptes 202,83 €

mGFA1ZCIN Subministrament i col·locació banda senyalitzadoraP- 76  €1,92

BBM1M002 Banda senyalitzadora  €1,55000
Altres conceptes 0,37 €

mGFB1105 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 32 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 77  €2,58

B0111000 Aigua  €0,00404
BFB1U105 Tub PEAD, PE-50A, DN 32 mm, PN 6 bar, unió termosoldada  €1,33900

Altres conceptes 1,24 €

mGFB1U107 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 75 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 78  €3,20

B0111000 Aigua  €0,00505
BFB1U107 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 75 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €1,93640

Altres conceptes 1,26 €
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mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 79  €4,46

BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €2,35000

Altres conceptes 2,11 €

mGG31470U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 80  €10,02

BG31470U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €5,47000

Altres conceptes 4,55 €

uGGET1004 Subministrament i col.locació d'edifici prefabricat de formigó de construcció
monobloc tipus pf-303 d'ormazabal o similar, de dimensions exteriors
7240x2620x3300mm3 segons normes de companyia elèctrica , totalment
col.locat, inclosa la mà d'obra i totes les feines adients per al seu correcte
funcionament.

P- 81  €10.512,78

BG1CT002 Edifici prefabricat de formigó de construcció monobloc tipus pf-303
d'ormazabal o similar, de dimensions exteriors
7240x2620x3300mm3.

 €9.648,52000

Altres conceptes 864,26 €

uGR61U101 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp
de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm), en C-3 L, i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutot, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

P- 82  €10,97

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,08442

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,02067
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,04300
BR451001 Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de 40-60

cm d'alçària i C- 3 L
 €3,56000

BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra

 €1,30000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,87000

Altres conceptes 5,09 €

uGR62U101 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40
cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

P- 83  €4,77

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01378
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,03010
BR431001 Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm

d'alçada i Ø del coll de l'arrel mím. 3 mm, en AF mín. 250 cc
 €0,51000

BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

 €0,12000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,87000
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Altres conceptes 3,23 €

PaPACR001 Partida d'alçada a justificar per a la realització de cates de localització de
serveis afectats. Inclou excavació, reposició i mitjans auxiliars necessàris per
a la correscta execució de la partida.

P- 84  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

PaPACSS01 Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i SalutP- 85  €39.981,65

Sense descomposició 39.981,65 €

PaPACT001 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de l'obra.P- 86  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €

PaPPA01002 Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de ResidusP- 87  €7.584,96

Sense descomposició 7.584,96 €

USEG1U050 Subministrament i col.locacio de transformador de 630 kvaP- 88  €11.186,24

Sense descomposició 11.186,24 €

Autor del projecte

Marc Serra Plassa
Enginyer de la Construcció
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OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 ENDERROCS I ALTRES TREBALLS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 41)

1.333,4805,94 7.920,87

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 42)

2.344,8804,52 10.598,86

3 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
40)

242,25023,78 5.760,71

4 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 45)

73,00042,57 3.107,61

5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 43)

2,00034,71 69,42

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 44)

14,00058,90 824,60

TITOL 3TOTAL 01.01.01 28.282,07

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 51)

6.019,6620,22 1.324,33

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

5.369,2062,47 13.261,94

3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 49)

68.812,9665,30 364.708,72

4 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 50)

3.758,30610,51 39.499,80

CAPÍTOLTOTAL 01.02 418.794,79

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 VORERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 55)

168,31637,13 6.249,57

2 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 60)

8.415,78027,91 234.884,42

3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 56)

1.593,20027,60 43.972,32

4 G981U002 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 58)

10,20064,89 661,88

5 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 59)

288,000151,84 43.729,92

TITOL 3TOTAL 01.03.01 329.498,11

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 VIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 4)

2.505,53724,45 61.260,38

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 57)

1.593,20012,68 20.201,78

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 64) 8.415,7800,35 2.945,52

4 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 62)

774,25234,03 26.347,80

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 63) 8.415,7800,61 5.133,63

6 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 61)

1.161,37831,88 37.024,73

TITOL 3TOTAL 01.03.02 152.913,84

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 SANEJAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
48)

4.035,7947,90 31.882,77
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2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
52)

1.213,8738,85 10.742,78

3 F2316701 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 40% (P - 3)

1.213,87318,98 23.039,31

4 F228FH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar (P - 1)

3.812,31148,49 184.858,96

5 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 70)

113,000276,33 31.225,29

6 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 71)

94,000932,89 87.691,66

7 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 74)

48,000320,70 15.393,60

8 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 73)

21,600169,61 3.663,58

9 GDD1U110 m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 72)

92,800110,08 10.215,42

10 FG22TR2K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 300  (P - 16)

1.685,2208,88 14.964,75

11 FD7JN230 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugadaexterior
i llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre nominal exterior,resistència
a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat amb base de
formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases de
fondària menor de 50 cm sobre el tub 
 (P - 5)

1.145,96057,44 65.823,94

12 FD7JN235 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre nominal
exterior,resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions
mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476,
col.locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm
sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 sobre el tub (P -
6)

328,14063,35 20.787,67

13 FD7JN240 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 630 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat amb base
de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases
de fondària menor de 50 sobre el tub (P - 7)

117,19070,78 8.294,71

TITOL 3TOTAL 01.03.03 508.584,44

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 AIGUA POTABLE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, 1.680,6605,96 10.016,73
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amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 47)

2 F228FH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar (P - 1)

1.686,66048,49 81.786,14

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
52)

134,4538,85 1.189,91

4 GFB1U107 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 75 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 78)

2.240,8803,20 7.170,82

5 GFB1105 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 32 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 77)

436,0002,58 1.124,88

6 GFA1ZCIN m Subministrament i col·locació banda senyalitzadora (P - 76) 2.240,8801,92 4.302,49

7 FM212428 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. inclou subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs
completament acabat (P - 30)

9,000972,81 8.755,29

8 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 75)

78,000314,87 24.559,86

9 FDK3UCON ut Connexió a la xarxa existent d'aigua potable, amb tot el 
material necessari pel seu correcte funcionament, muntat i
provat (P - 13)

4,000305,35 1.221,40

10 FJM30112 u Ventosa doble d40 mm, per a una pn 16 bar. inclou p.p. de 
peces especials i arqueta. inclou subministrament,
instal.lació i muntatge. tot inclòs completament acabat. (P - 27)

4,000565,65 2.262,60

11 FN120335 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de
polietilè, per a una pn 16 bar, de d 125 mm. inclòs tub de polietilè
per connexió, subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs
completament acabat (P - 31)

2,000532,25 1.064,50

12 FN120340 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de
polietilè, per a una pn 16 bar, de d 160 mm. inclòs tub de polietilè
per connexió, subministrament, instal.lació i muntatge. tot inclòs
completament acabat. (P - 32)

64,000711,04 45.506,56

TITOL 3TOTAL 01.03.04 188.961,18

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 BAIXA I MITJA TENSIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i
compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de
pe i cinta de senyalització de pe. tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 10)

824,3608,98 7.402,75

2 FGK20010 M Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 alumini. at 18/30 kv inclòs
jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel.les
estacions transformadores. inclou subministrament i col.locació.
tot inclòs. (P - 18)

824,36046,26 38.134,89
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3 GGET1004 u Subministrament i col.locació d'edifici prefabricat de formigó de
construcció monobloc tipus pf-303 d'ormazabal o similar, de
dimensions exteriors 7240x2620x3300mm3 segons normes de
companyia elèctrica , totalment col.locat, inclosa la mà d'obra i
totes les feines adients per al seu correcte funcionament. (P - 81)

1,00010.512,78 10.512,78

4 SEG1U050 U Subministrament i col.locacio de transformador de 630 kva

 (P - 88)

1,00011.186,24 11.186,24

5 FDG10020 M Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i
compactat de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de
pe i cinta de senyalització de pe. tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (2 circuits) (P - 9)

2.494,3107,86 19.605,28

6 FG390010 M Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs
jocs d'empalmadors. inclou subministrament i col.locació. tot
inclòs.
 (P - 17)

2.494,31020,13 50.210,46

7 FG140030 U Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament
prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació,
connexions i presa de terres. inclou subministrament i col.locació.
tot inclòs completament acabat.

 (P - 15)

88,0001.264,54 111.279,52

TITOL 3TOTAL 01.03.05 248.331,92

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 ENLLUMENAT PÚBLIC06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari (P - 79)

757,5104,46 3.378,49

2 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble
i material auxiliar i de fixació necessari (P - 80)

2.300,00010,02 23.046,00

3 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra,
tub de pead de dn 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. tot inclòs
completament acabat, segons plànols (P - 12)

3.057,5108,87 27.120,11

4 FHM10210 u Columna mdl de carandini o equivalent, de 6 m d'alçada
galvanitzada. inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot
inclòs segons plànols (P - 20)

6,0002.387,70 14.326,20

5 FHM10220 u Columna xaloc de carandini o similar, de 7 m d'alçada,
galvanitzada. inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. inclou subministrament i col.locació. tot
inclòs segons plànols.

 (P - 21)

34,0001.416,41 48.157,94

6 FHM10230 u Columna tipus mdl de Carandini o similar, d'alçada 8 m (P - 22) 6,0002.442,62 14.655,72

7 FHM10240 u Columna tipus MFC de Carandini o similar, de 9 m d'alçada (P -
23)

38,0002.180,14 82.845,32
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8 FHN32C3U U Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de
lluminaria per a exteriors model MDA-15/S-M Vsap-150W/EF de
la firma carandini o similar equivalent. 
 (P - 24)

63,000533,38 33.602,94

9 FHN32C3W u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de
lluminaria per a exteriors model MDA-15/S-M Vmh-100W/T de la
firma carandini o similar equivalent. 
 (P - 25)

21,000517,88 10.875,48

10 FHGAE143 u Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de
l'enllumenat públic, inclosa caixa general de protecció d'obra cívil,
conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada (P - 19)

1,0003.614,22 3.614,22

TITOL 3TOTAL 01.03.06 261.622,42

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 XARXA DE TELECOMUNICACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació,
col.locació de llit, tubs de pvc d 110 mm, formigó hm-20 i reblert
compactat de les rases, incloent fil per passar cables i mandrinat
de tub. tot inclòs completament acabat. (P - 11)

2.475,04027,41 67.840,85

TITOL 3TOTAL 01.03.07 67.840,85

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 XARXA DE GAS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 8)

2.479,24013,66 33.866,42

2 GFA1ZCIN m Subministrament i col·locació banda senyalitzadora (P - 76) 2.479,2401,92 4.760,14

3 FFB1E425 m Subministre i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de
110
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, inclus sauló de recubriment i part
proporcional vàlvules de seguretat, reduccions i vàlvules de
purga. (P - 14)

2.479,24036,60 90.740,18

TITOL 3TOTAL 01.03.08 129.366,74

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 65)

3.997,9902,29 9.155,40

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 66)

431,65211,13 4.804,29
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3 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 67)

3,00070,57 211,71

4 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 68)

6,000136,91 821,46

5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 69)

9,00056,53 508,77

TITOL 3TOTAL 01.03.09 15.501,63

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ110020 u Banc tipus barcino de fundición dúctil benito o equivalent, d'1,80
m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de secció
buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de
bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura
tractats amb anticorrossiu. inclou subministrament, col.locació,
excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de
formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament
acabat. (P - 33)

6,000542,67 3.256,02

2 FQA2J1PP u BALANCÍ SOBRE MOLLA AMB 2 SILUETES DE
CONTRAPLACAT DE FUSTA PINTADA PER A 1 INFANT, AMB
1 PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U50A DE
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. (P - 35)

1,000835,63 835,63

3 FQA2K1PP u BALANCÍ DOBRE MOLLA AMB UNA SILUETA DE
CONTRAPLACAT DE FUSTA PINTADA PER A 2 INFANTS,
AMB UN PEU D'ANCORATGE SOTERRAT. MODEL U100A DE
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO (P - 36)

1,000815,63 815,63

4 FQ211112 u PAPERERA TRABUCABLE DE 37 CM DE DIÀMTRE, DE
PLANXA D'ACER D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA
I SUPORTS CILÍNDRICS DE 4 CM DE DIÀMETRE. MODEL
PA600 DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. INCLOU
COL·LOCACIÓ (P - 34)

51,00093,95 4.791,45

TITOL 3TOTAL 01.03.10 9.698,73

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 JARDINERIA I REG11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric (P - 54)

94,24016,73 1.576,64

2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 47)

3.197,5435,96 19.057,36

3 F228UC10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb
material granular en tongades de gruix fins a 25 cm, amb
compactació del 95 % pm (P - 2)

3.197,54310,02 32.039,38
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4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col.locació i vibrat
(P - 53)

255,803211,92 54.209,77

5 GFA1ZCIN m Subministrament i col·locació banda senyalitzadora (P - 76) 4.263,3901,92 8.185,71

6 FR3PU100 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació
de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla
de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans
mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció
de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de
plantació. mesurat sobre perfil acabat. (P - 37)

115,84030,90 3.579,46

7 FR3S0004 M3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix
en jardinera, parterre o escocell (P - 38)

5,79238,34 222,07

8 FR411629 u Subministrament arbre til.ler de perímetre de 45 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 30 cm i profunditat mínima 36 cm (P -
39)

181,00051,60 9.339,60

9 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 83)

15,0004,77 71,55

10 GR61U101 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 2.5
mm), en C-3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutot,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

 (P - 82)

11,00010,97 120,67

11 FJM11401 u Comptador d'aigua, volumetric, de llauto, amb unions roscades
de 1/2', connectat a una bateria o a un ramal

 (P - 26)

4,000620,17 2.480,68

12 GFB1U107 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 75 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 78)

4.263,3903,20 13.642,85

13 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal.lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 v, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
 (P - 29)

4,000135,27 541,08

14 FJS5A611 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre,
cec, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

 (P - 28)

181,0007,35 1.330,35

TITOL 3TOTAL 01.03.11 146.397,17

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES04

Euro
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PRESSUPOST Pàg.:08/06/12 9Data:

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA01002 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus (P
- 87)

1,0007.584,96 7.584,96

TITOL 3TOTAL 01.04.01 7.584,96

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES04

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PACSS01 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut

 (P - 85)

1,00039.981,65 39.981,65

TITOL 3TOTAL 01.04.02 39.981,65

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES04

TITOL 3 CATES DE SERVEIS AFECTATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PACR001 Pa Partida d'alçada a justificar per a la realització de cates de
localització de serveis afectats. Inclou excavació, reposició i
mitjans auxiliars necessàris per a la correscta execució de la
partida. (P - 84)

1,0003.000,00 3.000,00

TITOL 3TOTAL 01.04.03 3.000,00

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL TM DE CERVERA01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES04

TITOL 3 IMPREVISTOS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PACT001 Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de
l'obra. (P - 86)

1,00010.000,00 10.000,00

TITOL 3TOTAL 01.04.04 10.000,00

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:08/06/12 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Enderrocs i altres treballs 28.282,07
01.01 Treballs previsCapítol 28.282,07

Titol 3 01.03.01 Voreres 329.498,11
Titol 3 01.03.02 Vials 152.913,84
Titol 3 01.03.03 Sanejament 508.584,44
Titol 3 01.03.04 Aigua potable 188.961,18
Titol 3 01.03.05 Baixa i mitja tensió 248.331,92
Titol 3 01.03.06 Enllumenat públic 261.622,42
Titol 3 01.03.07 Xarxa de telecomunicacions 67.840,85
Titol 3 01.03.08 Xarxa de gas 129.366,74
Titol 3 01.03.09 Senyalització 15.501,63
Titol 3 01.03.10 Mobiliari urbà 9.698,73
Titol 3 01.03.11 Jardineria i reg 146.397,17

01.03 UrbanitzacióCapítol 2.058.717,03

Titol 3 01.04.01 Gestió de residus 7.584,96
Titol 3 01.04.02 Seguretat i Salut 39.981,65
Titol 3 01.04.03 Cates de serveis afectats 3.000,00
Titol 3 01.04.04 Imprevistos 10.000,00

01.04 Partides alçadesCapítol 60.566,61

2.147.565,71

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs previs 28.282,07
Capítol 01.02 Moviments de terres 418.794,79
Capítol 01.03 Urbanització 2.058.717,03
Capítol 01.04 Partides alçades 60.566,61

01 Pressupost  Projecte d'urbanització al TM de CerveraObra 2.566.360,50

2.566.360,50

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Projecte d'urbanització al TM de Cervera 2.566.360,50
2.566.360,50

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.566.360,50PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

333.626,8713,00 % Despeses generals SOBRE 2.566.360,50....................................................................................................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 2.566.360,50....................................................................................................................................153.981,63

Subtotal 3.053.969,00

18,00 % IVA SOBRE 3.053.969,00....................................................................................................................................549.714,42

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.603.683,42€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES MILIONS SIS-CENTS TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS
CENTIMS )

Autor del projecte

Marc Serra Plassa
Enginyer de la Construcció
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