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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR UP9, PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/13 1Data:

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  CAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS  SUB CAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les zones d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

1 G22DU010

AMIDAMENT DIRECTE 204.038,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  CAPÍTOL 01
DEMOLICIONS  SUB CAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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.

1 G21R0002

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

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.

2 G21H0002

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

3 G2111131

AMIDAMENT DIRECTE 2.114,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
MOVIMENT DE TERRES  CAPÍTOL 02
DESMUNTS  SUB CAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 6.603,500

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
MOVIMENT DE TERRES  CAPÍTOL 02
TERRAPLENS  SUB CAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:26/06/13 2Data:

m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan els assaijos
geològics i geotècnics no recomanin el contrari.

1 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 11.704,000

m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N2 G91A1210

AMIDAMENT DIRECTE 3.399,750

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
FERMS I PAVIMENTS  CAPÍTOL 03
FERMS  SUB CAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

T Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i
compactació al 98 % de l'assaig marshall.

1 F9H12114

AMIDAMENT DIRECTE 1.194,480

T Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i
compactació al 98 % de l'assaig marshall.

2 F9H18114

AMIDAMENT DIRECTE 1.791,700

T Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i
compactació al 98 % de l'assaig marshall.

3 F9H1E114

AMIDAMENT DIRECTE 1.990,800

M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (Zona de vials)4 F921201F

AMIDAMENT DIRECTE 3.399,750

m2 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients.

5 G9E1U020

AMIDAMENT DIRECTE 7.110,000

M3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la zona del carril bici).

6 F9365B11

AMIDAMENT DIRECTE 1.066,500

m3 Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment CEM I 32,5 N i
amb reductor d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

7 G9GABA43

AMIDAMENT DIRECTE 693,700

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
FERMS I PAVIMENTS  CAPÍTOL 03

Euro
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PAVIMENTS  SUB CAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó, de dimensions 17x25 cm, col.locada sobre explanada
compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

1 F965A6D1

AMIDAMENT DIRECTE 2.370,000

m Rigola prefabricada de formigó 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 G975U010

AMIDAMENT DIRECTE 2.370,000

m Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de formigó d'alta qualitat, de dimensions 117x40 cm, 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.

3 G981U006

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També està 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 G981U026

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

m Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de dimensions 40x57 cm, 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 G981U004

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està 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.

6 G981U024

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

U Formació de l'escossell de 90x90 cm de secció interior, amb 4 peces prefabricades de formigó, de dimensions
100x5/10x20 cm, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I (Només per la zona de voreres, als parcs no es posen escocells).

7 F9917515

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
XARXA DE CLAVEGUERAM  CAPÍTOL 04
XARXA UNITÀRIA  SUB CAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases i pous, 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

AMIDAMENT DIRECTE 4.895,410
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m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot
optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació, segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent
augment del cost).

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 4.366,060

u Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80 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 (de
70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols.

3 GDD1U012

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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.

4 GD5JU010

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.630 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una
pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió.
Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat.

5 GD000005

AMIDAMENT DIRECTE 301,500

m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una
pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió.
Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat.

6 GD000006

AMIDAMENT DIRECTE 1.185,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
XARXA D'ABASTAMENT  I REG  CAPÍTOL 05
XARXA ABASTAMENT  SUB CAPÍTOL 09

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 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 683,050

m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col.locarà un llit de sorra (20 cm) que
recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida.

2 G2200002

AMIDAMENT DIRECTE 566,390

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.

3 GFB1U616

AMIDAMENT DIRECTE 265,200

Euro
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m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.

4 GFB1U620

AMIDAMENT DIRECTE 397,800

U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal 160
mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil  i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.

5 FN12F324

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.

6 GFB1U609

AMIDAMENT DIRECTE 221,000

U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal 200
mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil  i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.

7 FNS00002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (pericó no inclòs).

8 FJM35BE4

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó
HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).

9 GDK2U010

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat10 GDKZ0004

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i senyalització
vertical. Tot inclòs completament acabat.

11 GDS00001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

12 FN12D324

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
XARXA D'ABASTAMENT  I REG  CAPÍTOL 05
REG  SUB CAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de
registre i connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs exepte el pericó de registre.

1 FJS1U050

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro
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U Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la
tapa.

2 FDK256F3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16 cm.3 FDKZH8B4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
XARXA DE GAS  CAPÍTOL 06
XARXA DE GAS  SUB CAPÍTOL 11

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 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 4.458,200

m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col.locarà un llit de sorra (20 cm) que
recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida.

2 G2200002

AMIDAMENT DIRECTE 2.901,900

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra
al fons de la rasa i provat. Tot inclòs.

3 GFB1U216

AMIDAMENT DIRECTE 774,000

U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó
HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).

4 GDK2U010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat5 GDKZ0004

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
XARXA DE TELEFONIA  CAPÍTOL 07
XARXA DE TELEFONIA  SUB CAPÍTOL 12

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 G222U102

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 394,010

m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

2 GT000001

AMIDAMENT DIRECTE 262,640

m Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de les dues, amb 2 tub rígids de PVC de 63 mm de diàmetre,
incloent,  dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

3 GDG00001

AMIDAMENT DIRECTE 712,000

U Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs
excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els plànols de
detall.

4 AR0000002

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  CAPÍTOL 08
XARXA BAIXA TENSIÓ  SUB CAPÍTOL 13

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 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 1.128,600

m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

2 GT000001

AMIDAMENT DIRECTE 738,400

m Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de
diàmetre, incloent,  dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

3 GS000020

AMIDAMENT DIRECTE 896,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  CAPÍTOL 08
XARXA MITJA TENSIÓ  SUB CAPÍTOL 14

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 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 674,540
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m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

2 GT000001

AMIDAMENT DIRECTE 434,140

m Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de
diàmetre, incloent,  dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

3 GS000020

AMIDAMENT DIRECTE 552,700

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
ENLLUMENAT PÚBLIC  CAPÍTOL 09
ENLLUMENAT PÚBLIC  SUB CAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i
replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

1 GEP0001

AMIDAMENT DIRECTE 2.065,000

U Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot
inclòs (segons plànols de detall).

2 FDK2A6F3

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

U Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment col.locat.3 FDKZ3154

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col.locada sobre dau de formigó. Tot inclòs.

4 FHM11H22

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

U Lluminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb làmpada de 250 W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació
tot inclòs. Veure plànol de detalls.

5 FHN32571

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari.6 GG3809U2

AMIDAMENT DIRECTE 2.065,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

7 GG31450U

AMIDAMENT DIRECTE 2.065,000

U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra. Inclòs transport i muntatge.

8 FGD1432E

AMIDAMENT DIRECTE 167,000

Euro
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U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge.

9 FHGAU010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
MOBILIARI URBÀ  CAPÍTOL 10
MOBILIARI URBÀ  SUB CAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Subministre i col·locació de banc tipus 'Montseny', de 1,50 m de longitud, de la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall.1 BA00001

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

U Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F., amb
recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall.

2 P000001

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

U Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus 'Vêndome' de Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb
reixa de fosa, segons detall als plànols, connectada a la xarxa de distribució d'aigua potable mitjançant tub de polietilé de
63 mm de diàmetre, i connectada per a l'evacuació de les aigües a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant
tub de polietilé corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit de terres per als tubs de
connexió, peçes especials de connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall.

3 F000001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Subministre i col.locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenidor de polietilé segons
dimensions i caracteristiques dels planols i plec. Tapa metal.lica revestida de formigó i pintura epoxi amb mecanismes
hidràulics d'apertura, i formació de drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda a determinar. Incloent-hi
tots els medis materials i humans per la seva total execució. Veure plànols detall.

4 IE00012

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
ARBRAT I JARDINERIA  CAPÍTOL 11
ARBRAT  SUB CAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Subministrament de Margalló (Chamaerops humilis), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor.1 FR000001

AMIDAMENT DIRECTE 101,000

U Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %.2 FR643131

AMIDAMENT DIRECTE 165,000

U Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor.3 FR000002

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 64,000

m3 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels parcs (25 cm per escocell) i en zones de sauló del parc
central.

4 FRS00030

AMIDAMENT DIRECTE 23,400

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

5 FR713A0G

AMIDAMENT DIRECTE 22.135,600

M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, amb mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins)6 FR3P1111

AMIDAMENT DIRECTE 1.835,700

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
SENYALITZACIÓ  CAPÍTOL 12
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  SUB CAPÍTOL 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U310

AMIDAMENT DIRECTE 1.185,500

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U350

AMIDAMENT DIRECTE 26,700

m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

3 GBA3U601

AMIDAMENT DIRECTE 163,000

m Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el
premarcatge i col.locació

4 GBA6U014

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
SENYALITZACIÓ  CAPÍTOL 12
SENYALITZACIÓ VERTICAL  SUB CAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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.

1 GBBZU001

Euro



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR UP9, PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/13 11Data:

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).

2 GBB1U010

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

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 (senyals P-15a i R-1).

3 GBB1U101

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Placa octogonal de 60 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 (senyal R-2).

4 GBB1U120

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(utilitzada en senyals S-15a i S-13).

5 GBB1U032

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
SEGURETAT I SALUT  SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 13
SEGURETAT I SALUT  SUB CAPÍTOL 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Estudi Seguretat i salut1 SE00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
IMPACTE AMBIENTAL  CAPÍTOL 14
IMPACTE AMBIENTAL  SUB CAPÍTOL 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per evitar l'aixecament de pols.1 IM00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pa Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus (impermeabilització de bidons, transport, etc.)  2 IM00002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSOBRA 00
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 15
CONTROL DE QUALITATSUB CAPÍTOL 23

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Control de Qualitat1 CQ0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR UP9, PARETS DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 26/06/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €420,00UAR0000002 Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions tipus M amb tapa de
fosa dúctil; inclòs excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants i
formigonat. Veure dimensions en els plànols de detall.

P- 1

(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

 €620,88UBA00001 Subministre i col·locació de banc tipus 'Montseny', de 1,50 m de longitud, de la casa DAE, tot
inclòs. Veure plànols detall.

P- 2

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €24.926,14paCQ0001 Control de QualitatP- 3
(VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €527,28UF000001 Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus 'Vêndome' de Fabregas, de
dimensions 100x89x73, amb reixa de fosa, segons detall als plànols, connectada a la xarxa de
distribució d'aigua potable mitjançant tub de polietilé de 63 mm de diàmetre, i connectada per a
l'evacuació de les aigües a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant tub de polietilé
corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit de terres per als tubs
de connexió, peçes especials de connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall.

P- 4

(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €25,28M3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (Zona de vials)P- 5
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €64,83M3F9365B11 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la zona del carril bici).

P- 6

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €16,15MF965A6D1 Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó, de dimensions 17x25 cm,
col.locada sobre explanada compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l.

P- 7

(SETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €36,71UF9917515 Formació de l'escossell de 90x90 cm de secció interior, amb 4 peces prefabricades de formigó, de
dimensions 100x5/10x20 cm, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (Només per la zona de
voreres, als parcs no es posen escocells).

P- 8

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €46,35TF9H12114 Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.

P- 9

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €45,43TF9H18114 Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.

P- 10

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €43,26TF9H1E114 Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.

P- 11

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

 €56,43UFDK256F3 Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i solera de formigó HM-20/P/20/I.
Tot inclòs excepte la tapa.

P- 12

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €87,78UFDK2A6F3 Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i estructura de maó de 15 cm de gruix,
sobre llit de sorra. Tot inclòs (segons plànols de detall).

P- 13

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €25,47UFDKZ3154 Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment
col.locat.

P- 14

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

 €25,24UFDKZH8B4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16 cm.P- 15
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,91UFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3
mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs transport i muntatge.

P- 16

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €2.432,30UFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, s'inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.

P- 17

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €291,83UFHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó. Tot inclòs.

P- 18

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €255,50UFHN32571 Lluminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb làmpada de 250 W, tancada i
acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls.

P- 19

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €166,98UFJM35BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada (pericó no inclòs).

P- 20

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €164,13UFJS1U050 Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus,
muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs exepte el pericó de
registre.

P- 21

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €226,20uFN12D324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 22

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €374,09UFN12F324 Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de
diàmetre nomimal 160 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de
canalització soterrada.

P- 23

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €467,61UFNS00002 Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de
diàmetre nomimal 200 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de
canalització soterrada.

P- 24

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €80,08UFR000001 Subministrament de Margalló (Chamaerops humilis), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor.P- 25
(VUITANTA EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €147,68UFR000002 Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor.P- 26
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €77,76M3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, amb mitjans mecànics (per zona
de parcs i jardins)

P- 27

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €16,73UFR643131 Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %.P- 28
(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €0,48m2FR713A0G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora
de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

P- 29

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €65,52m3FRS00030 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels parcs (25 cm per escocell) i en
zones de sauló del parc central.

P- 30

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €18,56m3G2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 31

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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 €52,91uG21H0002 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- 32

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €37,67uG21R0002 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- 33

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €3,73m3G2200002 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
Es col.locarà un llit de sorra (20 cm) que recobreix la canonada i que no es té en compte en
aquesta partida.

P- 34

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €2,15m3G221U010 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- 35

(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €5,40m3G222U102 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- 36

(CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €6,91m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases i pous, 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- 37

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €1,15m3G226U030 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la pròpia excavació podran
ser utilitzades sempre i quan els assaijos geològics i geotècnics no recomanin el contrari.

P- 38

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €3,73m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació,
segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent augment del cost).

P- 39

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €0,17m2G22DU010 Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les zones d'edificació. S'inclou la
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 40

(ZERO EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €18,67m3G91A1210 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 41

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €11,38mG975U010 Rigola prefabricada de formigó 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- 42

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €82,53mG981U004 Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de dimensions 40x57 cm, 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- 43

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €137,15mG981U006 Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de formigó d'alta qualitat, de dimensions
117x40 cm, 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- 44

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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 €153,39uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està 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- 45

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €251,90uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També està 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- 46

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €26,84m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients.

P- 47

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €80,14m3G9GABA43 Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb granulat de pedra
calcària, ciment CEM I 32,5 N i amb reductor d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

P- 48

(VUITANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €0,71mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 49

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €2,30mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 50

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €19,01m2GBA3U601 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 51

(DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €201,66mGBA6U014 Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5
cm de gruix, incloent el premarcatge i col.locació

P- 52

(DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €47,63uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals
R-302 i R-101).

P- 53

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €56,58uGBB1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (utilitzada en senyals S-15a i S-13).

P- 54

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €64,00uGBB1U101 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 (senyals
P-15a i R-1).

P- 55

(SEIXANTA-QUATRE EUROS)

 €65,76uGBB1U120 Placa octogonal de 60 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
(senyal R-2).

P- 56

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €50,01uGBBZU001 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- 57

(CINQUANTA EUROS AMB UN CENTIMS)

 €86,47mGD000005 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.630 mm, tipus Weholite Spiro o similar,
previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada
pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs
completament acabat.

P- 58

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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 €118,06mGD000006 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800 mm, tipus Weholite Spiro o similar,
previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada
pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs
completament acabat.

P- 59

(CENT DIVUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €239,22uGD5JU010 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- 60

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

 €462,55uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80 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 (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols.

P- 61

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

 €11,66mGDG00001 Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de les dues, amb 2 tub rígids de PVC
de 63 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió.

P- 62

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €234,74UGDK2U010 Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20
cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada
(segons plànols de detall).

P- 63

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €46,02uGDKZ0004 Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

P- 64

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €687,55UGDS00001 Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb
troneta i senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat.

P- 65

(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €7,05mGEP0001 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de
plàstic per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

P- 66

(SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €20,54mGFB1U216 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 160 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra al fons de la rasa i provat. Tot inclòs.

P- 67

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €5,44mGFB1U609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i
recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.

P- 68

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €16,14mGFB1U616 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i
recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.

P- 69

(SETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €23,89mGFB1U620 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i
recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.

P- 70

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €5,65mGG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca 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- 71

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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 €5,94mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari.

P- 72

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €36,14mGS000020 Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè
de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió.

P- 73

(TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €3,73m3GT000001 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

P- 74

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €5.668,00UIE00012 Subministre i col.locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenidor
de polietilé segons dimensions i caracteristiques dels planols i plec. Tapa metal.lica revestida de
formigó i pintura epoxi amb mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de drenatge. Bústia
d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda a determinar. Incloent-hi tots els medis materials i
humans per la seva total execució. Veure plànols detall.

P- 75

(CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

 €15.000,00PaIM00001 Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per evitar l'aixecament de pols.P- 76
(QUINZE MIL EUROS)

 €15.000,00PaIM00002 Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus (impermeabilització de bidons,
transport, etc.)  

P- 77

(QUINZE MIL EUROS)

 €445,12UP000001 Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de Cabanes, de fundició d'alumini i color a
decidir per la D.F., amb recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall.

P- 78

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €51.475,40paSE00001 Estudi Seguretat i salutP- 79
(CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Barcelona, Juny 2013

L´Autor del projecte

Pablo Nueno Sánchez-Monge
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UAR0000002 Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions
tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs excavació, replè, càrrega i transport a
l'abocador de materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els
plànols de detall.

P- 1  €420,00

Sense descomposició 420,00 €

UBA00001 Subministre i col·locació de banc tipus 'Montseny', de 1,50 m de longitud, de
la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall.

P- 2  €620,88

Sense descomposició 620,88 €

paCQ0001 Control de QualitatP- 3  €24.926,14

Sense descomposició 24.926,14 €

UF000001 Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus 'Vêndome' de
Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb reixa de fosa, segons detall als
plànols, connectada a la xarxa de distribució d'aigua potable mitjançant tub
de polietilé de 63 mm de diàmetre, i connectada per a l'evacuació de les
aigües a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant tub de polietilé
corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit
de terres per als tubs de connexió, peçes especials de connexió, i totes les
feines adients. Veure plànols detall.

P- 4  €527,28

Sense descomposició 527,28 €

M3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (Zona de vials)

P- 5  €25,28

B0111000 Aigua  €0,04550
B0372000 Tot-u artificial  €20,12500

Altres conceptes 5,11 €

M3F9365B11 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (per la zona del carril bici).

P- 6  €64,83

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €54,02250

Altres conceptes 10,81 €

MF965A6D1 Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó, de
dimensions 17x25 cm, col.locada sobre explanada compactada, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

P- 7  €16,15

B965A6D0 Peça recta de formigó per a vorades, dimensions 17x25 cm.  €5,70150
Altres conceptes 10,45 €

UF9917515 Formació de l'escossell de 90x90 cm de secció interior, amb 4 peces
prefabricades de formigó, de dimensions 100x5/10x20 cm, rejuntades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I (Només per la zona de voreres, als
parcs no es posen escocells).

P- 8  €36,71

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,96820

B9912A30 Peces prefabricades de formigó, per a escossells, de 100x5/10x20 cm, amb
un cantell rom.

 €13,88000

Altres conceptes 16,86 €

TF9H12114 Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de
l'assaig marshall.

P- 9  €46,35

B9H12110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €42,86000
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Altres conceptes 3,49 €

TF9H18114 Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de
l'assaig marshall.

P- 10  €45,43

B9H18110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €41,94000

Altres conceptes 3,49 €

TF9H1E114 Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de
l'assaig marshall.

P- 11  €43,26

B9H1E110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €39,77000

Altres conceptes 3,49 €

UFDK256F3 Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i solera de
formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la tapa.

P- 12  €56,43

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,19539
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

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

 €10,59212

B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 24x16 cm, per a
150 usos.

 €0,87609

B0F1D2A1 Maó calat, de 24x16x20 cm, per a revestir.  €2,09076
Altres conceptes 42,68 €

UFDK2A6F3 Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i estructura de
maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot inclòs (segons plànols de
detall).

P- 13  €87,78

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,42084
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

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

 €32,89132

Altres conceptes 54,47 €

UFDKZ3154 Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm i de 25 kg
de pes, totalment col.locat.

P- 14  €25,47

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €0,89160
BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 500x500 mm i de

25 kg de pes
 €12,13000

Altres conceptes 12,45 €

UFDKZH8B4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16
cm.

P- 15  €25,24

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €0,66870
BDKZH8B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, 24x16 cm i classe B125 segons norma UNE-EN 124.
 €12,12000

Altres conceptes 12,45 €

UFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure, de 2000 mm
de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs transport i
muntatge.

P- 16  €30,91

BGD14320 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm

 €17,56000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,47000
Altres conceptes 9,88 €
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UFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 5
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal.lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.

P- 17  €2.432,30

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 5 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic.

 €2.173,25000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

 €82,38000

Altres conceptes 176,67 €

UFHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada
sobre dau de formigó. Tot inclòs.

P- 18  €291,83

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €11,95238

BHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta

 €136,37000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €34,29000
Altres conceptes 109,22 €

UFHN32571 Lluminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb làmpada de 250
W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls.

P- 19  €255,50

BHN32570 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada

 €242,50000

Altres conceptes 13,00 €

UFJM35BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (pericó
no inclòs).

P- 20  €166,98

BJM35BE0 Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt

 €146,90000

Altres conceptes 20,08 €

UFJS1U050 Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de
rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa
d'abastament. Tot inclòs exepte el pericó de registre.

P- 21  €164,13

BJS1U050 Boca de reg de 40 mm de fosa, revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus
Reus

 €152,99000

Altres conceptes 11,14 €

uFN12D324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 22  €226,20

BN12D320 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

 €173,03000

Altres conceptes 53,17 €

UFN12F324 Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs
manual amb brides, de diàmetre nomimal 160 mm, de 10 bar de PN, de
foneria dúctil  i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.

P- 23  €374,09

BN12F320 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt.

 €228,65000

Altres conceptes 145,44 €

UFNS00002 Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs
manual amb brides, de diàmetre nomimal 200 mm, de 10 bar de PN, de
foneria dúctil  i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.

P- 24  €467,61

Sense descomposició 467,61 €
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UFR000001 Subministrament de Margalló (Chamaerops humilis), de 1.2 a 1.5 m d'alçària,
en contenidor.

P- 25  €80,08

Sense descomposició 80,08 €

UFR000002 Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25 cm, en
contenidor.

P- 26  €147,68

Sense descomposició 147,68 €

M3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, amb
mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins)

P- 27  €77,76

BR3P1110 Terra vegetal adobada, a granel  €34,89200
Altres conceptes 42,87 €

UFR643131 Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %.

P- 28  €16,73

Altres conceptes 16,73 €

m2FR713A0G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

P- 29  €0,48

BR4U1G00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N  €0,18200
Altres conceptes 0,30 €

m3FRS00030 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels parcs (25
cm per escocell) i en zones de sauló del parc central.

P- 30  €65,52

Sense descomposició 65,52 €

m3G2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum
aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió

P- 31  €18,56

Altres conceptes 18,56 €

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- 32  €52,91

Altres conceptes 52,91 €

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- 33  €37,67

Altres conceptes 37,67 €

m3G2200002 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia
excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col.locarà un llit de sorra (20 cm)
que recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida.

P- 34  €3,73

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,44400

Altres conceptes 3,24 €

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- 35  €2,15

Altres conceptes 2,15 €
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m3G222U102 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- 36  €5,40

Altres conceptes 5,40 €

m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases i pous, 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- 37  €6,91

Altres conceptes 6,91 €

m3G226U030 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric. Les terres de la pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan
els assaijos geològics i geotècnics no recomanin el contrari.

P- 38  €1,15

B0111000 Aigua  €0,04550
Altres conceptes 1,10 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot
optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació, segons s'indica en
els plànols de detall, amb el conseqüent augment del cost).

P- 39  €3,73

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,44400

Altres conceptes 3,24 €

m2G22DU010 Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les zones
d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 40  €0,17

Altres conceptes 0,17 €

m3G91A1210 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 41  €18,67

B0111000 Aigua  €0,04550
B0512301 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €6,32509

Altres conceptes 12,30 €

mG975U010 Rigola prefabricada de formigó 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- 42  €11,38

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,07125
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,58680

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,37555
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39000
B0DZA000 Desencofrant  €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,06000
B975U001 Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix  €3,39150

Altres conceptes 3,49 €

mG981U004 Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de dimensions
40x57 cm, 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- 43  €82,53
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,01052

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,35198
B981U004 Pedra granítica per a guals, de 57x40 cm, amb cares vistes flamejades.  €48,21000

Altres conceptes 24,96 €

mG981U006 Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de formigó d'alta
qualitat, de dimensions 117x40 cm, 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- 44  €137,15

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

 €13,68962

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,70396
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 117x40 cm, amb cares vistes flamejades.  €79,06000

Altres conceptes 41,70 €

uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està 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- 45  €153,39

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

 €8,48876

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,12665
B981U024 Pedra granítica per a extrem de guals, de 57x40 cm, amb cares vistes

flamejades
 €112,34000

Altres conceptes 31,43 €

uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També està 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- 46  €251,90

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

 €16,97752

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,25330
B981U026 Pedra granítica per a extrem de guals, de 117x40 cm, amb cares vistes

flamejades.
 €179,74000

Altres conceptes 52,93 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat
i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment
portland i totes les feines adients.

P- 47  €26,84

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,14250
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,97800

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,25330
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €4,74600

Altres conceptes 13,72 €

m3G9GABA43 Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb
granulat de pedra calcària, ciment CEM I 32,5 N i amb reductor
d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

P- 48  €80,14

Altres conceptes 80,14 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 49  €0,71

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,38400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03840

Altres conceptes 0,29 €
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mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 50  €2,30

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,53600
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,15360

Altres conceptes 0,61 €

m2GBA3U601 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 51  €19,01

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €4,48000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,35840

Altres conceptes 14,17 €

mGBA6U014 Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de
50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el premarcatge i col.locació

P- 52  €201,66

BBMAU014 Banda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x5 cm, inclòs material de
fixació al paviment

 €173,74000

Altres conceptes 27,92 €

uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).

P- 53  €47,63

BBM1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

 €37,75000

Altres conceptes 9,88 €

uGBB1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (utilitzada en senyals S-15a i S-13).

P- 54  €56,58

BBM1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €46,70000

Altres conceptes 9,88 €

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 (senyals P-15a i R-1).

P- 55  €64,00

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

 €54,12000

Altres conceptes 9,88 €

uGBB1U120 Placa octogonal de 60 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 (senyal R-2).

P- 56  €65,76

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €55,88000

Altres conceptes 9,88 €

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- 57  €50,01

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

 €7,17360

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €25,60000
Altres conceptes 17,24 €
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mGD000005 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.630 mm, tipus
Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou
aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per
extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs
completament acabat.

P- 58  €86,47

Sense descomposició 86,47 €

mGD000006 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800 mm, tipus
Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou
aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per
extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs
completament acabat.

P- 59  €118,06

Sense descomposició 118,06 €

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- 60  €239,22

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

 €65,98200

B071UC01 Morter M-80  €1,48680
B0A3UC10 Clau acer  €0,36750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,71600
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,72800
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €60,76000

Altres conceptes 106,18 €

uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80 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 (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols.

P- 61  €462,55

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

 €69,34480

B071UC01 Morter M-80  €3,71700
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €66,89000

BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

 €68,97000

BDDZU002 Bastiment i tapa de 70 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t.

 €102,66000

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

 €21,64000

Altres conceptes 129,33 €

mGDG00001 Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de les dues,
amb 2 tub rígids de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

P- 62  €11,66

Sense descomposició 11,66 €

UGDK2U010 Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols
de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de
maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).

P- 63  €234,74

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

 €79,71480

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,90000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €7,15500
B0DZA000 Desencofrant  €1,27800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €4,80000

Altres conceptes 137,89 €
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uGDKZ0004 Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

P- 64  €46,02

B071UC01 Morter M-80  €0,74340
BDKZU003 Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de

ruptura de 12 t, totalment col·locat
 €33,92000

Altres conceptes 11,36 €

UGDS00001 Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de 8,33 l/s),
totalment equipat, amb troneta i senyalització vertical. Tot inclòs
completament acabat.

P- 65  €687,55

Sense descomposició 687,55 €

mGEP0001 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè
AD, làmina de plàstic per a senyalització i replé compactat de rases,
completament acabat, segons plànols.

P- 66  €7,05

Sense descomposició 7,05 €

mGFB1U216 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de
DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert
per 20 cm de sorra al fons de la rasa i provat. Tot inclòs.

P- 67  €20,54

B0111000 Aigua  €0,02184
BFB1U216 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €16,97440

Altres conceptes 3,54 €

mGFB1U609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat.

P- 68  €5,44

B0111000 Aigua  €0,00728
BFB1U609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €4,25390

Altres conceptes 1,18 €

mGFB1U616 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat.

P- 69  €16,14

B0111000 Aigua  €0,02184
BFB1U616 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €12,57630

Altres conceptes 3,54 €

mGFB1U620 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat.

P- 70  €23,89

B0111000 Aigua  €0,03458
BFB1U620 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €19,64210

Altres conceptes 4,21 €

mGG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca 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- 71  €5,65

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

 €1,99000
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Altres conceptes 3,66 €

mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari.

P- 72  €5,94

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2  €1,16000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,12992

Altres conceptes 4,65 €

mGS000020 Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables
corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió.

P- 73  €36,14

Sense descomposició 36,14 €

m3GT000001 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia
excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

P- 74  €3,73

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,44400

Altres conceptes 3,24 €

UIE00012 Subministre i col.locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80
x 1,95 m. Contenidor de polietilé segons dimensions i caracteristiques dels
planols i plec. Tapa metal.lica revestida de formigó i pintura epoxi amb
mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de drenatge. Bústia d'acer
inoxidable amb els escuts i llegenda a determinar. Incloent-hi tots els medis
materials i humans per la seva total execució. Veure plànols detall.

P- 75  €5.668,00

Sense descomposició 5.668,00 €

PaIM00001 Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per evitar
l'aixecament de pols.

P- 76  €15.000,00

Sense descomposició 15.000,00 €

PaIM00002 Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus
(impermeabilització de bidons, transport, etc.)  

P- 77  €15.000,00

Sense descomposició 15.000,00 €

UP000001 Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de Cabanes, de
fundició d'alumini i color a decidir per la D.F., amb recipient interior, tot inclòs.
Veure plànols detall.

P- 78  €445,12

Sense descomposició 445,12 €

paSE00001 Estudi Seguretat i salutP- 79  €51.475,40
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OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  01

SUB CAPÍTOL TREBALLS PREVIS  01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les
zones d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P
- 40)

204.038,0000,17 34.686,46

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.01.01 TREBALLS PREVIS 34.686,46

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  01

SUB CAPÍTOL DEMOLICIONS  02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 33)

70,00037,67 2.636,90

2 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 - 32)

12,00052,91 634,92

3 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3
de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió (P - 31)

2.114,00018,56 39.235,84

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.01.02 DEMOLICIONS 42.507,66

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES  02

SUB CAPÍTOL DESMUNTS  03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 35)

6.603,5002,15 14.197,53

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.02.03 DESMUNTS 14.197,53

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES  02

SUB CAPÍTOL TERRAPLENS  04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G226U030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la pròpia
excavació podran ser utilitzades sempre i quan els assaijos
geològics i geotècnics no recomanin el contrari. (P - 38)

11.704,0001,15 13.459,60

2 G91A1210 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 41)

3.399,75018,67 63.473,33

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.02.04 TERRAPLENS 76.932,93

Euro
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OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS  03

SUB CAPÍTOL FERMS  05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9H12114 T Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i
compactació al 98 % de l'assaig marshall. (P - 9)

1.194,48046,35 55.364,15

2 F9H18114 T Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i
compactació al 98 % de l'assaig marshall. (P - 10)

1.791,70045,43 81.396,93

3 F9H1E114 T Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i
compactació al 98 % de l'assaig marshall. (P - 11)

1.990,80043,26 86.122,01

4 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (Zona de vials)
 (P - 5)

3.399,75025,28 85.945,68

5 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients. (P -
47)

7.110,00026,84 190.832,40

6 F9365B11 M3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la zona del
carril bici). (P - 6)

1.066,50064,83 69.141,20

7 G9GABA43 m3 Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a
flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment CEM I 32,5
N i amb reductor d'aigua/plastificant, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc (P - 48)

693,70080,14 55.593,12

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.03.05 FERMS 624.395,49

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS  03

SUB CAPÍTOL PAVIMENTS  06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F965A6D1 M Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó,
de dimensions 17x25 cm, col.locada sobre explanada
compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. (P - 7)

2.370,00016,15 38.275,50

2 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó 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 -
42)

2.370,00011,38 26.970,60

3 G981U006 m Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de formigó
d'alta qualitat, de dimensions 117x40 cm, 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 - 44)

132,000137,15 18.103,80

4 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També està
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 - 46)

22,000251,90 5.541,80

5 G981U004 m Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de 120,00082,53 9.903,60

Euro



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR UP9, PARETS DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.:25/06/13 3Data:

dimensions 40x57 cm, 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 - 43)

6 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està
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 - 45)

12,000153,39 1.840,68

7 F9917515 U Formació de l'escossell de 90x90 cm de secció interior, amb 4
peces prefabricades de formigó, de dimensions 100x5/10x20 cm,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I (Només per la zona de voreres, als parcs no es
posen escocells). (P - 8)

58,00036,71 2.129,18

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.03.06 PAVIMENTS 102.765,16

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM  04

SUB CAPÍTOL XARXA UNITÀRIA  07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases i pous, 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 - 37)

4.895,4106,91 33.827,28

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot optar per un rebliment
de rasa amb material d'aportació, segons s'indica en els plànols
de detall, amb el conseqüent augment del cost). (P - 39)

4.366,0603,73 16.285,40

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80
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 (de 70 cm de
diàmetre) i graons, segons plànols.

 (P - 61)

30,000462,55 13.876,50

4 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 - 60)

60,000239,22 14.353,20

5 GD000005 m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.630
mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió
interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs
realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre
una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat. (P
- 58)

301,50086,47 26.070,71

6 GD000006 m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800
mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió
interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs
realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre
una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat. (P
- 59)

1.185,000118,06 139.901,10

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.04.07 XARXA UNITÀRIA 244.314,19

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

Euro
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CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT  I REG  05

SUB CAPÍTOL XARXA ABASTAMENT  09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 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 -
36)

683,0505,40 3.688,47

2 G2200002 m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la
pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es
col.locarà un llit de sorra (20 cm) que recobreix la canonada i que
no es té en compte en aquesta partida. (P - 34)

566,3903,73 2.112,63

3 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de
sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (P - 69)

265,20016,14 4.280,33

4 GFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de
sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (P - 70)

397,80023,89 9.503,44

5 FN12F324 U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de
comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal 160
mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no
inclòs) de canalització soterrada. (P - 23)

3,000374,09 1.122,27

6 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de
sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (P - 68)

221,0005,44 1.202,24

7 FNS00002 U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de
comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal 200
mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no
inclòs) de canalització soterrada. (P - 24)

4,000467,61 1.870,44

8 FJM35BE4 U Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (pericó no inclòs). (P - 20)

8,000166,98 1.335,84

9 GDK2U010 U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm
(segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó
HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament
acabada (segons plànols de detall).
 (P - 63)

13,000234,74 3.051,62

10 GDKZ0004 u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 64)

13,00046,02 598,26

11 GDS00001 U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de
8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i senyalització vertical.
Tot inclòs completament acabat. (P - 65)

3,000687,55 2.062,65

12 FN12D324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 22)

1,000226,20 226,20

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.05.09 XARXA ABASTAMENT 31.054,39

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT  I REG  05

SUB CAPÍTOL REG  10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR UP9, PARETS DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.:25/06/13 5Data:

1 FJS1U050 U Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb
sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i
connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs exepte el pericó
de registre. (P - 21)

4,000164,13 656,52

2 FDK256F3 U Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i
solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la tapa. (P -
12)

4,00056,43 225,72

3 FDKZH8B4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis
de 24 x16 cm. (P - 15)

4,00025,24 100,96

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.05.10 REG 983,20

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL XARXA DE GAS  06

SUB CAPÍTOL XARXA DE GAS  11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 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 -
36)

4.458,2005,40 24.074,28

2 G2200002 m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la
pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es
col.locarà un llit de sorra (20 cm) que recobreix la canonada i que
no es té en compte en aquesta partida. (P - 34)

2.901,9003,73 10.824,09

3 GFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de
gas), de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra al
fons de la rasa i provat. Tot inclòs. (P - 67)

774,00020,54 15.897,96

4 GDK2U010 U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm
(segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó
HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament
acabada (segons plànols de detall).
 (P - 63)

4,000234,74 938,96

5 GDKZ0004 u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 64)

4,00046,02 184,08

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.06.11 XARXA DE GAS 51.919,37

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL XARXA DE TELEFONIA  07

SUB CAPÍTOL XARXA DE TELEFONIA  12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 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 -
36)

394,0105,40 2.127,65

2 GT000001 m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la
pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P -
74)

262,6403,73 979,65

3 GDG00001 m Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de
les dues, amb 2 tub rígids de PVC de 63 mm de diàmetre,

712,00011,66 8.301,92

Euro
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incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió. (P - 62)

4 AR0000002 U Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de
telecomunicacions tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs
excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de materials
sobrants i formigonat. Veure dimensions en els plànols de detall.
 (P - 1)

12,000420,00 5.040,00

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.07.12 XARXA DE TELEFONIA 16.449,22

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  08

SUB CAPÍTOL XARXA BAIXA TENSIÓ  13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 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 -
36)

1.128,6005,40 6.094,44

2 GT000001 m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la
pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P -
74)

738,4003,73 2.754,23

3 GS000020 m Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4
tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre,
incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió. (P - 73)

896,00036,14 32.381,44

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.08.13 XARXA BAIXA TENSIÓ 41.230,11

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  08

SUB CAPÍTOL XARXA MITJA TENSIÓ  14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 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 -
36)

674,5405,40 3.642,52

2 GT000001 m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la
pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P -
74)

434,1403,73 1.619,34

3 GS000020 m Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4
tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre,
incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió. (P - 73)

552,70036,14 19.974,58

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.08.14 XARXA MITJA TENSIÓ 25.236,44

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC  09

SUB CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC  15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GEP0001 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra,
tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i replé

2.065,0007,05 14.558,25
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compactat de rases, completament acabat, segons plànols. (P -
66)

2 FDK2A6F3 U Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i
estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot
inclòs (segons plànols de detall). (P - 13)

58,00087,78 5.091,24

3 FDKZ3154 U Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm
i de 25 kg de pes, totalment col.locat. (P - 14)

58,00025,47 1.477,26

4 FHM11H22 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó. Tot inclòs. (P - 18)

58,000291,83 16.926,14

5 FHN32571 U Lluminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb
làmpada de 250 W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot
inclòs. Veure plànol de detalls. (P - 19)

58,000255,50 14.819,00

6 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari. (P - 72)

2.065,0005,94 12.266,10

7 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca 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 - 71)

2.065,0005,65 11.667,25

8 FGD1432E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure,
de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a
terra. Inclòs transport i muntatge. (P - 16)

167,00030,91 5.161,97

9 FHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, s'inclou base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. (P - 17)

2,0002.432,30 4.864,60

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.09.15 ENLLUMENAT PÚBLIC 86.831,81

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ  10

SUB CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ  16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BA00001 U Subministre i col·locació de banc tipus 'Montseny', de 1,50 m de
longitud, de la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall. (P - 2)

22,000620,88 13.659,36

2 P000001 U Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de
Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F., amb
recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall. (P - 78)

50,000445,12 22.256,00

3 F000001 U Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus
'Vêndome' de Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb reixa
de fosa, segons detall als plànols, connectada a la xarxa de
distribució d'aigua potable mitjançant tub de polietilé de 63 mm
de diàmetre, i connectada per a l'evacuació de les aigües a la
xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant tub de polietilé
corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de
les rases, llit de terres per als tubs de connexió, peçes especials
de connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall.
 (P - 4)

4,000527,28 2.109,12

4 IE00012 U Subministre i col.locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de
1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenidor de polietilé segons dimensions i
caracteristiques dels planols i plec. Tapa metal.lica revestida de
formigó i pintura epoxi amb mecanismes hidràulics d'apertura, i
formació de drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i
llegenda a determinar. Incloent-hi tots els medis materials i
humans per la seva total execució. Veure plànols detall. (P - 75)

25,0005.668,00 141.700,00

Euro
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SUB CAPÍTOLTOTAL 00.10.16 MOBILIARI URBÀ 179.724,48

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL ARBRAT I JARDINERIA  11

SUB CAPÍTOL ARBRAT  17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR000001 U Subministrament de Margalló (Chamaerops humilis), de 1.2 a 1.5
m d'alçària, en contenidor. (P - 25)

101,00080,08 8.088,08

2 FR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 %. (P - 28)

165,00016,73 2.760,45

3 FR000002 U Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25
cm, en contenidor. (P - 26)

64,000147,68 9.451,52

4 FRS00030 m3 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels
parcs (25 cm per escocell) i en zones de sauló del parc central.
(P - 30)

23,40065,52 1.533,17

5 FR713A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera
sega (P - 29)

22.135,6000,48 10.625,09

6 FR3P1111 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada,
amb mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins)

 (P - 27)

1.835,70077,76 142.744,03

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.11.17 ARBRAT 175.202,34

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ  12

SUB CAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  19

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 49)

1.185,5000,71 841,71

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 50)

26,7002,30 61,41

3 GBA3U601 m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P
- 51)

163,00019,01 3.098,63

4 GBA6U014 m Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil
de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el
premarcatge i col.locació (P - 52)

46,000201,66 9.276,36

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.12.19 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 13.278,11

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ  12

SUB CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL  20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs

50,00050,01 2.500,50
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fonamentació i col·locació. (P - 57)

2 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(senyals R-302 i R-101). (P - 53)

7,00047,63 333,41

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 (senyals
P-15a i R-1). (P - 55)

4,00064,00 256,00

4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 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
(senyal R-2). (P - 56)

2,00065,76 131,52

5 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (utilitzada
en senyals S-15a i S-13). (P - 54)

37,00056,58 2.093,46

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.12.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 5.314,89

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT  SEGURETAT I SALUT13

SUB CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT  21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SE00001 pa Estudi Seguretat i salut (P - 79) 1,00051.475,40 51.475,40

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.13.21 SEGURETAT I SALUT 51.475,40

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL IMPACTE AMBIENTAL  14

SUB CAPÍTOL IMPACTE AMBIENTAL  22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IM00001 Pa Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per
evitar l'aixecament de pols.
 (P - 76)

1,00015.000,00 15.000,00

2 IM00002 Pa Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus
(impermeabilització de bidons, transport, etc.)  
 (P - 77)

1,00015.000,00 15.000,00

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.14.22 IMPACTE AMBIENTAL 30.000,00

OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS00

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT15

SUB CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CQ0001 pa Control de Qualitat (P - 3) 1,00024.926,14 24.926,14

SUB CAPÍTOLTOTAL 00.15.23 24.926,14

Euro
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NIVELL 3: SUB CAPÍTOL Import

SUB CAPÍTOL 00.01.01 TREBALLS PREVIS 34.686,46
SUB CAPÍTOL 00.01.02 DEMOLICIONS 42.507,66

00.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS  CAPÍTOL 77.194,12

SUB CAPÍTOL 00.02.03 DESMUNTS 14.197,53
SUB CAPÍTOL 00.02.04 TERRAPLENS 76.932,93

00.02 MOVIMENT DE TERRES  CAPÍTOL 91.130,46

SUB CAPÍTOL 00.03.05 FERMS 624.395,49
SUB CAPÍTOL 00.03.06 PAVIMENTS 102.765,16

00.03 FERMS I PAVIMENTS  CAPÍTOL 727.160,65

SUB CAPÍTOL 00.04.07 XARXA UNITÀRIA 244.314,19
00.04 XARXA DE CLAVEGUERAM  CAPÍTOL 244.314,19

SUB CAPÍTOL 00.05.09 XARXA ABASTAMENT 31.054,39
SUB CAPÍTOL 00.05.10 REG 983,20

00.05 XARXA D'ABASTAMENT  I REG  CAPÍTOL 32.037,59

SUB CAPÍTOL 00.06.11 XARXA DE GAS 51.919,37
00.06 XARXA DE GAS  CAPÍTOL 51.919,37

SUB CAPÍTOL 00.07.12 XARXA DE TELEFONIA 16.449,22
00.07 XARXA DE TELEFONIA  CAPÍTOL 16.449,22

SUB CAPÍTOL 00.08.13 XARXA BAIXA TENSIÓ 41.230,11
SUB CAPÍTOL 00.08.14 XARXA MITJA TENSIÓ 25.236,44

00.08 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  CAPÍTOL 66.466,55

SUB CAPÍTOL 00.09.15 ENLLUMENAT PÚBLIC 86.831,81
00.09 ENLLUMENAT PÚBLIC  CAPÍTOL 86.831,81

SUB CAPÍTOL 00.10.16 MOBILIARI URBÀ 179.724,48
00.10 MOBILIARI URBÀ  CAPÍTOL 179.724,48

SUB CAPÍTOL 00.11.17 ARBRAT 175.202,34
00.11 ARBRAT I JARDINERIA  CAPÍTOL 175.202,34

SUB CAPÍTOL 00.12.19 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 13.278,11
SUB CAPÍTOL 00.12.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 5.314,89

00.12 SENYALITZACIÓ  CAPÍTOL 18.593,00

SUB CAPÍTOL 00.13.21 SEGURETAT I SALUT 51.475,40
00.13 SEGURETAT I SALUT  SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 51.475,40

SUB CAPÍTOL 00.14.22 IMPACTE AMBIENTAL 30.000,00
00.14 IMPACTE AMBIENTAL  CAPÍTOL 30.000,00

SUB CAPÍTOL 00.15.23 CONTROL DE QUALITAT 24.926,14
00.15 CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 24.926,14

1.873.425,32

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 00.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 77.194,12
CAPÍTOL 00.02 MOVIMENT DE TERRES 91.130,46
CAPÍTOL 00.03 FERMS I PAVIMENTS 727.160,65
CAPÍTOL 00.04 XARXA DE CLAVEGUERAM 244.314,19
CAPÍTOL 00.05 XARXA D'ABASTAMENT  I REG 32.037,59
CAPÍTOL 00.06 XARXA DE GAS 51.919,37
CAPÍTOL 00.07 XARXA DE TELEFONIA 16.449,22
CAPÍTOL 00.08 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 66.466,55
CAPÍTOL 00.09 ENLLUMENAT PÚBLIC 86.831,81
CAPÍTOL 00.10 MOBILIARI URBÀ 179.724,48
CAPÍTOL 00.11 ARBRAT I JARDINERIA 175.202,34
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CAPÍTOL 00.12 SENYALITZACIÓ 18.593,00
CAPÍTOL 00.13 SEGURETAT I SALUT SEGURETAT I SALUT 51.475,40
CAPÍTOL 00.14 IMPACTE AMBIENTAL 30.000,00
CAPÍTOL 00.15 CONTROL DE QUALITAT 24.926,14

00 PRESSUPOST  URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈSObra 1.873.425,32

1.873.425,32

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS 1.873.425,32
1.873.425,32

Euro
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1.873.425,32PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

243.545,2913,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.873.425,32....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.873.425,32....................................................................................................................................112.405,52

Subtotal 2.229.376,13

21,00 % IVA SOBRE 2.229.376,13....................................................................................................................................468.168,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.697.545,12€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS MILIONS SIS-CENTS NORANTA-SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE
CENTIMS )

Barcelona, Juny 2013

L´Autor del projecte

Pablo Nueno Sánchez-Monge


