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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA GRANJA DEL PLA 
PARCIAL 10 DEL MORELL 
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Amidaments 



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 1Data:

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
TREBALLS PREVIS  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

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

C#*D#*E#*F#1 123.725,000 123.725,000

TOTAL AMIDAMENT 123.725,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

C#*D#*E#*F#1 4.488,950 4.488,950

TOTAL AMIDAMENT 4.488,950

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES  CAPÍTOL 02
TERRAPLENS  SUB CAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

C#*D#*E#*F#1 3.900,870 3.900,870

TOTAL AMIDAMENT 3.900,870

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 2Data:

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

C#*D#*E#*F#1 831,360 831,360

TOTAL AMIDAMENT 831,360

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

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

C#*D#*E#*F#1 269,860 269,860

TOTAL AMIDAMENT 269,860

t Base de mescla bituminosa en calent, de composició semidensa S-25, amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

3 G93A9113

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

C#*D#*E#*F#1 3.328,220 3.328,220

TOTAL AMIDAMENT 3.328,220

m3 Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 98% del PM

4 G9251125

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

C#*D#*E#*F#1 2.888,500 2.888,500

TOTAL AMIDAMENT 2.888,500

m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N5 G91A1310

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

C#*D#*E#*F#1 3.466,220 3.466,220

TOTAL AMIDAMENT 3.466,220

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.

6 G9E1U020

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

C#*D#*E#*F#1 4.566,630 4.566,630

TOTAL AMIDAMENT 4.566,630

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).

7 F9365B11

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

C#*D#*E#*F#1 659,270 659,270

TOTAL AMIDAMENT 659,270

m2 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, amb forats per a gespa, de la casa URKIA, tipus Getaria de dimensions
60x45x6cm. Inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les
feines adients.

8 G9E1U03

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 3Data:

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

C#*D#*E#*F#1 851,500 851,500

TOTAL AMIDAMENT 851,500

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
FERMS I PAVIMENTS  CAPÍTOL 03
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

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

C#*D#*E#*F#1 3.120,750 3.120,750

TOTAL AMIDAMENT 3.120,750

m Rigola prefabricada de formigó blanc, de 30 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 G975U020

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

C#*D#*E#*F#1 3.120,750 3.120,750

TOTAL AMIDAMENT 3.120,750

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 24,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 16,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 80,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 4Data:

XARXA DE CLAVEGUERAM  CAPÍTOL 04
XARXA DE PLUVIALS  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

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

C#*D#*E#*F#1 1.266,390 1.266,390

TOTAL AMIDAMENT 1.266,390

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

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

C#*D#*E#*F#1 1.124,380 1.124,380

TOTAL AMIDAMENT 1.124,380

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

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

C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

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

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

C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.355 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 GD000001

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

C#*D#*E#*F#1 360,800 360,800

TOTAL AMIDAMENT 360,800

m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.400 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 GD000002

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

C#*D#*E#*F#1 1.224,040 1.224,040

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 1.224,040

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERAM  CAPÍTOL 04
XARXA DE RESIDUALS  SUB CAPÍTOL 08

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

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

C#*D#*E#*F#1 575,680 575,680

TOTAL AMIDAMENT 575,680

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

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

C#*D#*E#*F#1 496,230 496,230

TOTAL AMIDAMENT 496,230

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons (cada anell és de 50 cm d'altura).

4 GDD1U112

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

C#*D#*E#*F#1 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 2,200

m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.355 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 GD000001

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

C#*D#*E#*F#1 97,000 97,000

TOTAL AMIDAMENT 97,000

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 6Data:

m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.400 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 GD000002

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

C#*D#*E#*F#1 514,000 514,000

TOTAL AMIDAMENT 514,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

C#*D#*E#*F#1 1.135,740 1.135,740

TOTAL AMIDAMENT 1.135,740

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

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

C#*D#*E#*F#1 1.065,530 1.065,530

TOTAL AMIDAMENT 1.065,530

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 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 GFB1U631

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

C#*D#*E#*F#2 161,600 161,600

TOTAL AMIDAMENT 161,600

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

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

C#*D#*E#*F#1 475,200 475,200

TOTAL AMIDAMENT 475,200

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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.

5 GFB1U611

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

C#*D#*E#*F#1 363,400 363,400

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 363,400

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

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

C#*D#*E#*F#1 33,400 33,400

TOTAL AMIDAMENT 33,400

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

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

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

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT  I REG  CAPÍTOL 05
REG  SUB CAPÍTOL 10

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 8Data:

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

4 FFB36425

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

C#*D#*E#*F#1 1.334,200 1.334,200

TOTAL AMIDAMENT 1.334,200

u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

5 FJS21011

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

C#*D#*E#*F#1 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 2 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

6 FJS20111

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
XARXA DE GAS  CAPÍTOL 06
XARXA DE GAS  SUB CAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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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

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

C#*D#*E#*F#1 98,940 98,940

TOTAL AMIDAMENT 98,940

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

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

C#*D#*E#*F#1 88,960 88,960

TOTAL AMIDAMENT 88,960

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 63 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 GFB1U206

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

T1 Metres

C#*D#*E#*F#2 94,400 94,400

TOTAL AMIDAMENT 94,400

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.

4 GFB1U216

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

C#*D#*E#*F#1 406,760 406,760

TOTAL AMIDAMENT 406,760

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

C#*D#*E#*F#1 227,720 227,720

TOTAL AMIDAMENT 227,720

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

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

C#*D#*E#*F#1 197,940 197,940

TOTAL AMIDAMENT 197,940

m Canalització de serveis executada en voreres i fora de voreres i calçada, amb 4 tubs rígids de PVC de 63 mm de
diàmetre, incloent,  dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

3 GDG3U010

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

C#*D#*E#*F#1 107,000 107,000

TOTAL AMIDAMENT 107,000

m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè 4 conductes de 125mm i 2 conductes de 63mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

4 GDG56477

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

C#*D#*E#*F#1 501,350 501,350

TOTAL AMIDAMENT 501,350

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

C#*D#*E#*F#1 497,110 497,110

TOTAL AMIDAMENT 497,110

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

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

C#*D#*E#*F#1 438,440 438,440

TOTAL AMIDAMENT 438,440

m Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 2 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 GSU00011

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

C#*D#*E#*F#1 470,000 470,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

EUR
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m Canalització de serveis (en zona de voreres i fora de voreres i calçada), amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada recoberta de sorra fina.

4 GD000012

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

C#*D#*E#*F#1 120,140 120,140

TOTAL AMIDAMENT 120,140

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 4x10mm2, col.locat en tub5 GG311B06

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

C#*D#*E#*F#1 470,000 470,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

C#*D#*E#*F#1 497,500 497,500

TOTAL AMIDAMENT 497,500

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

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

C#*D#*E#*F#1 438,440 438,440

TOTAL AMIDAMENT 438,440

m Canalització de serveis executada en voreres i creuaments de carrers, amb 2 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 GSU00010

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

C#*D#*E#*F#1 470,000 470,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 4x16 mm2, col.locat en tub4 GG311C06

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

C#*D#*E#*F#1 470,000 470,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

AMIDAMENTS Pàg.:04/10/14 12Data:

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

C#*D#*E#*F#1 1.264,140 1.264,140

TOTAL AMIDAMENT 1.264,140

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

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

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

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

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

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 11 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
col.locat sobre dau de formigó. Tot inclòs.

4 FHM32NCA

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

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari.5 GG3809U2

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

C#*D#*E#*F#1 1.264,140 1.264,140

TOTAL AMIDAMENT 1.264,140

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

6 GG31450U

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

C#*D#*E#*F#1 1.264,140 1.264,140

TOTAL AMIDAMENT 1.264,140

EUR
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m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 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 GG31470U

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

C#*D#*E#*F#1 26,700 26,700

TOTAL AMIDAMENT 26,700

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

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

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

U Lluminària de la casa CARANDINI ref. MOONLIGHT ML-250/TS, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W,
tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls.

10 FHN32271

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

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

T1 Número

C#*D#*E#*F#2 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

U Subministre i col·locació de cadira individual tipus 'Montseny', de la casa DAE, o similar equivalent, tot inclós. Veure
plànols detall.

2 CA00008

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

T1 Número

C#*D#*E#*F#2 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

U Escossell quadrat per a arbres tipus 'C-48' de la casa Fabregas, format per dues peces en fundició de ferro laminar (gris
GG-20) unides entre si mitjançant tornillos i amb forats per a reg concèntrics. Completament pintada amb pintura
anti-oxidant i una capa d'oxiró negre forja. Amidaments: 90x90x20 mm, i diàmetre interior de 450 mm. Inclou la
col·locació. Veure plànols detall.

6 ES00010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 80,000

U Subministrament i col·locació de jardinera 'Lineal' de la casa DAE, fabricada en fundició de ferro GG-20 perlítica, amb un
pes de 243 Kg. Les mides exteriores són 450 mm. de ample, 450 mm. de alt y 1525 mm. de llarg. Tot inclòs. Veure
plànols detall.

7 J000009

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

T1 Número

C#*D#*E#*F#2 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
ARBRAT I JARDINERIA  CAPÍTOL 11
ARBRAT  SUB CAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 80,000

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

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

T1 Número Volum/escocell

C#*D#*E#*F#2 28,217 28,217

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

TOTAL AMIDAMENT 28,217

m Subministrament de bardisser (Buxus Sempervirens), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor.5 FR000001

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

C#*D#*E#*F#1 174,000 174,000

TOTAL AMIDAMENT 174,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
ARBRAT I JARDINERIA  CAPÍTOL 11
JARDINERIA  SUB CAPÍTOL 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Sembra de gespa tipus Ornamental, 60% Festuca Rubra i 40% Ray Grass. Tot inclòs.4 FR721100

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

C#*D#*E#*F#1 26.873,090 26.873,090

TOTAL AMIDAMENT 26.873,090

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

C#*D#*E#*F#1 1.203,230 1.203,230

TOTAL AMIDAMENT 1.203,230

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

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

T1 Número Longitud banda bandes/número

C#*D#*E#*F#2 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELLOBRA 01
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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 24,000

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

2 GBBZU002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

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).

3 GBB1U010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 17,000

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).

4 GBB1U101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

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

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

C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €163,28UAP0001 Aparcament per a bicicletes tipus 'Bicipoda' de la casa DAE, fabricat amb una xapa d'acer
galvanitzat en calent per immersió, de 5 mm d'espessor el cos i de 8 mm la base. Té una altura de
850 mm. Els quatre perns d'anclatge són d'acer zincat DIN 602 M-8 de 100 mm de llarg. Inclou
instal·lació. Veure plànols detall.

P- 1

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €493,00UAR0000001 Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions tipus D 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- 2

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES 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- 3

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

 €443,04UCA00008 Subministre i col·locació de cadira individual tipus 'Montseny', de la casa DAE, o similar equivalent,
tot inclós. Veure plànols detall.

P- 4

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €14.012,02uEGG11A90 Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 36 kV,
tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%,
protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna
d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat

P- 5

(CATORZE MIL DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1.330,05uEH3E186A Estructura rectangular d'enllumenat amb perfils de suport d'alumini extruit, amb focus orientables
per nus cardànic de +/-45° d'angle de gir en els dos eixos, de 8 espais distribuits en una filera
ocupats per 6 focus i 2 transformadors, alimentació a 230 V, amb làmpades halògenes de
designació QR 111 de 100 W de potència i 12 V, amb grau de protecció IP 20, muntat
superficialment

P- 6

(MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €165,36UES00010 Escossell quadrat per a arbres tipus 'C-48' de la casa Fabregas, format per dues peces en fundició
de ferro laminar (gris GG-20) unides entre si mitjançant tornillos i amb forats per a reg concèntrics.
Completament pintada amb pintura anti-oxidant i una capa d'oxiró negre forja. Amidaments:
90x90x20 mm, i diàmetre interior de 450 mm. Inclou la
col·locació. Veure plànols detall.

P- 7

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €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- 8

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

 €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- 9

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 10

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €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- 11

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €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- 12

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €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- 13

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 14

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 15

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €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- 16

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

 €25,24UFDKZH8B4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16 cm.P- 17
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,99mFFB36425 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 18

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €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- 19

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €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- 20

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

 €434,95UFHM32NCA Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 11 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, col.locat sobre dau de formigó. Tot inclòs.

P- 21

(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €346,75UFHN32271 Lluminària de la casa CARANDINI ref. MOONLIGHT ML-250/TS, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 100 W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls.

P- 22

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €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- 23

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

 €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- 24

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €24,67uFJS20111 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 2 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre
1/2´´ ´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

P- 25

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €32,02uFJS21011 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre
1/2´´ ´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

P- 26

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €454,36uFK126127 Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de
20 mm de diàmetre, de coure de 18x20 mm o d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida amb tub de coure
de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per
màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment

P- 27

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €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- 28

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

 €19,31mFR000001 Subministrament de bardisser (Buxus Sempervirens), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor.P- 29
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €147,68UFR000002 Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor.P- 30
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,61UFR632P31 Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla
metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %.

P- 31

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,73UFR643131 Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %.P- 32
(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,27UFR6B1111 Plantació de planta, en contenidor, amb mitjans manuals.P- 33
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €4,78M2FR721100 Sembra de gespa tipus Ornamental, 60% Festuca Rubra i 40% Ray Grass. Tot inclòs.P- 34
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,20UFRS00010 Subministrament d'especies tipus Dianthus Caryophillus (clavell), Petunia Hybr.(petúnia) i
Hyacinthus orientalis (jacint); presentades en contenidor proporcionat al volum de la planta. 

P- 35

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €65,52m3FRS00020 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de les jardineres.P- 36
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €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- 37

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €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- 38

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 39

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €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- 40

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €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- 41

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €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- 42

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €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- 43

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 44

(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €18,73m3G91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 45

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €37,25m3G9251125 Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98% del PM

P- 46

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €55,14tG93A9113 Base de mescla bituminosa en calent, de composició semidensa S-25, amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 47

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €14,59mG975U020 Rigola prefabricada de formigó blanc, de 30 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- 48

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €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- 49

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 50

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €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- 51

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

 €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- 52

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

 €31,52m2G9E1U03 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, amb forats per a gespa, de la casa URKIA, tipus
Getaria de dimensions 60x45x6cm. Inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients.

P- 53

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €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- 54

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

 €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- 55

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €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- 56

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €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- 57

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €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- 58

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

 €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- 59

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 60

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €47,01uGBB1U040 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 61

(QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €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- 62

(SEIXANTA-QUATRE EUROS)

 €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- 63

(CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €58,40uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació.

P- 64

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €40,30mGD000001 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.355 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- 65

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €42,33mGD000002 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.400 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- 66

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,80mGD000012 Canalització de serveis (en zona de voreres i fora de voreres i calçada), amb 2 tubs corbables
corrugats de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada recoberta de sorra fina.

P- 67

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €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- 68

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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 €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- 69

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

 €145,04mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons (cada anell és de 50 cm d'altura).

P- 70

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €14,60mGDG3U010 Canalització de serveis executada en voreres i fora de voreres i calçada, amb 4 tubs rígids de PVC
de 63 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió.

P- 71

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €18,28mGDG56477 Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè 4 conductes de 125mm i 2 conductes de
63mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 72

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €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- 73

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

 €515,63uGDK2U030 Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal.lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm
de gruix

P- 74

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 75

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €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- 76

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

 €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- 77

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €3,73mGFB1U206 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 63 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- 78

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 79

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €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- 80

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,22mGFB1U611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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- 81

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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 €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- 82

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

 €40,46mGFB1U631 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 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- 83

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €218,77uGG110010 Subministre i col.locació d'armari prefabricat de formigó per CGP, normalitzat segons criteris i
detalls de companyia subministradora i de bassament d'armari, inclòs dau de formigó H-150 fixació
armari que anirà soterrat 50 cm. Tot inclos completament acabat.

P- 84

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,40mGG311B06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 4x10mm2, col.locat en
tub

P- 85

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €10,10mGG311C06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 4x16 mm2, col.locat en
tub

P- 86

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €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- 87

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,57mGG31470U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 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- 88

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,94mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari.

P- 89

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,07mGSU00010 Canalització de serveis executada en voreres i creuaments de carrers, amb 2 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- 90

(VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €17,47mGSU00011 Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 2 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- 91

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €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- 92

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €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- 93

(CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

 €406,64UJ000009 Subministrament i col·locació de jardinera 'Lineal' de la casa DAE, fabricada en fundició de ferro
GG-20 perlítica, amb un pes de 243 Kg. Les mides exteriores són 450 mm. de ample, 450 mm. de
alt y 1525 mm. de llarg. Tot inclòs. Veure plànols detall.

P- 94

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €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- 95

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

                                                          

Barcelona, Octubre de 2014
L´autor del Projecte
                         

                        

Daniel Ros Montañá
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UAP0001 Aparcament per a bicicletes tipus 'Bicipoda' de la casa DAE, fabricat amb una
xapa d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 5 mm d'espessor el cos i
de 8 mm la base. Té una altura de 850 mm. Els quatre perns d'anclatge són
d'acer zincat DIN 602 M-8 de 100 mm de llarg. Inclou instal·lació. Veure
plànols detall.

P- 1  €163,28

Sense descomposició 163,28 €

UAR0000001 Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions
tipus D 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- 2  €493,00

Sense descomposició 493,00 €

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- 3  €620,88

Sense descomposició 620,88 €

UCA00008 Subministre i col·locació de cadira individual tipus 'Montseny', de la casa
DAE, o similar equivalent, tot inclós. Veure plànols detall.

P- 4  €443,04

Sense descomposició 443,04 €

uEGG11A90 Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb
UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400
kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/-
5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

P- 5  €14.012,02

BGG11A90 Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb
UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400
kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/-
5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

 €13.764,00000

Altres conceptes 248,02 €

uEH3E186A Estructura rectangular d'enllumenat amb perfils de suport d'alumini extruit,
amb focus orientables per nus cardànic de +/-45° d'angle de gir en els dos
eixos, de 8 espais distribuits en una filera ocupats per 6 focus i 2
transformadors, alimentació a 230 V, amb làmpades halògenes de
designació QR 111 de 100 W de potència i 12 V, amb grau de protecció IP
20, muntat superficialment

P- 6  €1.330,05

BH3E186A Estructura rectangular d'enllumenat amb perfils de suport d'alumini extruït,
amb focus orientables per nus cardànic de +/-45° d'angle de gir en els dos
eixos, de 8 espais distribuits en una filera ocupats per 6 focus i 2
transformadors, alimentació a 230 V, amb làmpades halògenes de
designació QR 111 de 100 W de potència i 12 V, amb grau de protecció IP
20, per a muntar superficialment

 €1.230,13000

BHUA3A00 Làmpada halògena de designació QR 111, de 111 mm de diàmetre, amb
casquet G53, de 100 W de potència màxima i 12 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de
Ra=100

 €70,20000
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Altres conceptes 29,72 €

UES00010 Escossell quadrat per a arbres tipus 'C-48' de la casa Fabregas, format per
dues peces en fundició de ferro laminar (gris GG-20) unides entre si
mitjançant tornillos i amb forats per a reg concèntrics. Completament pintada
amb pintura anti-oxidant i una capa d'oxiró negre forja. Amidaments:
90x90x20 mm, i diàmetre interior de 450 mm. Inclou la
col·locació. Veure plànols detall.

P- 7  €165,36

Sense descomposició 165,36 €

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- 8  €527,28

Sense descomposició 527,28 €

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- 9  €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- 10  €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- 11  €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- 12  €46,35

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

 €42,86000

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- 13  €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 €

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- 14  €56,43
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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- 15  €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- 16  €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- 17  €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 €

mFFB36425 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 18  €6,99

BFB36400 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2

 €0,75480

BFWB3642 Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

 €2,98500

BFYB3642 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
mitjana, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat

 €0,09000

Altres conceptes 3,16 €

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- 19  €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 €

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- 20  €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 €
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UFHM32NCA Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 11 m d'alçària i 2,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, col.locat sobre dau de formigó. Tot
inclòs.

P- 21  €434,95

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

 €31,51082

BHM32NCA Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 2,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta

 €246,64000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €34,29000
Altres conceptes 122,51 €

UFHN32271 Lluminària de la casa CARANDINI ref. MOONLIGHT ML-250/TS, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, tancada i acoblada al
suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls.

P- 22  €346,75

BHN32270 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu alt, tancada.

 €333,75000

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- 23  €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- 24  €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 €

uFJS20111 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 2 m, amb cos de plàstic, amb
connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat

P- 25  €24,67

Sense descomposició 24,67 €

uFJS21011 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb
connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat

P- 26  €32,02

BJS21010 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb
connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula antidrenatge

 €8,53000

BJSW1110 Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´  €4,90000
Altres conceptes 18,59 €

uFK126127 Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h,
entrada de polietilè de 20 mm de diàmetre, de coure de 18x20 mm o d'acer
d'1´´ de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada
mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70
mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat
superficialment

P- 27  €454,36

BK126127 Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h,
entrada de polietilè de 20 mm de diàmetre, de coure de 18x20 mm o d'acer
d'1´´ de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada
mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70
mbar, pressió de seguretat per mínima de 12.5 a 15 mbar

 €380,00000

Altres conceptes 74,36 €

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- 28  €467,61
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Sense descomposició 467,61 €

mFR000001 Subministrament de bardisser (Buxus Sempervirens), de 1.2 a 1.5 m
d'alçària, en contenidor.

P- 29  €19,31

Sense descomposició 19,31 €

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

P- 30  €147,68

Sense descomposició 147,68 €

UFR632P31 Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de
terra amb malla metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %.

P- 31  €21,61

Altres conceptes 21,61 €

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

P- 32  €16,73

Altres conceptes 16,73 €

UFR6B1111 Plantació de planta, en contenidor, amb mitjans manuals.P- 33  €3,27

Altres conceptes 3,27 €

M2FR721100 Sembra de gespa tipus Ornamental, 60% Festuca Rubra i 40% Ray Grass.
Tot inclòs.

P- 34  €4,78

BR34J000 Bioactivador microbià  €0,10740
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,07887
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR  €0,03800
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,00860
BR4UJJ00 Gespa tipus ornamental, 60% Festuca Rubra i 40% Ray Grass.  €4,20000

Altres conceptes 0,35 €

UFRS00010 Subministrament d'especies tipus Dianthus Caryophillus (clavell), Petunia
Hybr.(petúnia) i Hyacinthus orientalis (jacint); presentades en contenidor
proporcionat al volum de la planta. 

P- 35  €5,20

Sense descomposició 5,20 €

m3FRS00020 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de les jardineres.P- 36  €65,52

Sense descomposició 65,52 €

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- 37  €65,52

Sense descomposició 65,52 €

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- 38  €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- 39  €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- 40  €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- 41  €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- 42  €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- 43  €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- 44  €0,17

Altres conceptes 0,17 €

m3G91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 45  €18,73

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 12,36 €

m3G9251125 Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5
N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

P- 46  €37,25

B0111000 Aigua  €0,02275
Altres conceptes 37,23 €

tG93A9113 Base de mescla bituminosa en calent, de composició semidensa S-25, amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 %
de l'assaig marshall

P- 47  €55,14

B9H19110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €51,67000

Altres conceptes 3,47 €

mG975U020 Rigola prefabricada de formigó blanc, de 30 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- 48  €14,59

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
 €4,78240
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B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,52577
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39000
B0DZA000 Desencofrant  €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,06000
B975U002 Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix  €4,55700

Altres conceptes 4,19 €

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- 49  €82,53

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

 €8,01052

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- 50  €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- 51  €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- 52  €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 €

m2G9E1U03 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, amb forats per a gespa, de la
casa URKIA, tipus Getaria de dimensions 60x45x6cm. Inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment
portland i totes les feines adients.

P- 53  €31,52

Sense descomposició 31,52 €

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- 54  €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
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B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €4,74600
Altres conceptes 13,72 €

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- 55  €0,71

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

Altres conceptes 0,29 €

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- 56  €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- 57  €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- 58  €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- 59  €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- 60  €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 €

uGBB1U040 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 61  €47,01

BBM1U040 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació
al suport

 €37,13000

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- 62  €64,00

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

 €54,12000
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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- 63  €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 €

uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació.

P- 64  €58,40

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

 €8,36920

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €32,80000
Altres conceptes 17,23 €

mGD000001 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.355 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- 65  €40,30

Sense descomposició 40,30 €

mGD000002 Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.400 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- 66  €42,33

Sense descomposició 42,33 €

mGD000012 Canalització de serveis (en zona de voreres i fora de voreres i calçada), amb
2 tubs corbables corrugats de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada recoberta de
sorra fina.

P- 67  €12,80

Sense descomposició 12,80 €

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- 68  €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- 69  €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
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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 €

mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons (cada anell és de 50 cm d'altura).

P- 70  €145,04

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

 €26,90100

B071UC01 Morter M-80  €3,71700
BDD1U014 Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de

registre
 €61,34000

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

 €16,23000

Altres conceptes 36,85 €

mGDG3U010 Canalització de serveis executada en voreres i fora de voreres i calçada, amb
4 tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió.

P- 71  €14,60

Sense descomposició 14,60 €

mGDG56477 Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè 4 conductes de
125mm i 2 conductes de 63mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 72  €18,28

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

 €5,93604

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €11,84400

Altres conceptes 0,50 €

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- 73  €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 €

uGDK2U030 Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

P- 74  €515,63

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €9,81792

BDK2U030 Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de formigó armat per
a instal.lacions de telefonia

 €481,20000

Altres conceptes 24,61 €

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

P- 75  €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 €
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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- 76  €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- 77  €7,05

Sense descomposició 7,05 €

mGFB1U206 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de
DN 63 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- 78  €3,73

B0111000 Aigua  €0,00364
BFB1U206 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €2,67800

Altres conceptes 1,05 €

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- 79  €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- 80  €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 €

mGFB1U611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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- 81  €7,22

B0111000 Aigua  €0,01001
BFB1U611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €6,01520

Altres conceptes 1,19 €

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- 82  €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 €

mGFB1U631 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 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- 83  €40,46

B0111000 Aigua  €0,03458
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BFB1U631 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315 mm, PN 10, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €36,20450

Altres conceptes 4,22 €

uGG110010 Subministre i col.locació d'armari prefabricat de formigó per CGP, normalitzat
segons criteris i detalls de companyia subministradora i de bassament
d'armari, inclòs dau de formigó H-150 fixació armari que anirà soterrat 50 cm.
Tot inclos completament acabat.

P- 84  €218,77

BG110010 Armari prefabricat de formigó per CGP, normalitzat segons criteris i detalls
de companyia subministradora i de bassament d'armari, inclòs dau de
formigó H-150 fixació armari que anirà soterrat 50 cm. 

 €180,75000

Altres conceptes 38,02 €

mGG311B06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
4x10mm2, col.locat en tub

P- 85  €8,40

BG311B00 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
4x10mm2

 €5,05920

Altres conceptes 3,34 €

mGG311C06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
4x16 mm2, col.locat en tub

P- 86  €10,10

BG311C00 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x95 mm2

 €6,75240

Altres conceptes 3,35 €

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- 87  €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

Altres conceptes 3,66 €

mGG31470U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x16 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- 88  €8,57

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

 €4,63000

Altres conceptes 3,94 €

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

P- 89  €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 €

mGSU00010 Canalització de serveis executada en voreres i creuaments de carrers, amb 2
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- 90  €22,07

Sense descomposició 22,07 €

mGSU00011 Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 2 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- 91  €17,47

Sense descomposició 17,47 €
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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- 92  €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- 93  €5.668,00

Sense descomposició 5.668,00 €

UJ000009 Subministrament i col·locació de jardinera 'Lineal' de la casa DAE, fabricada
en fundició de ferro GG-20 perlítica, amb un pes de 243 Kg. Les mides
exteriores són 450 mm. de ample, 450 mm. de alt y 1525 mm. de llarg. Tot
inclòs. Veure plànols detall.

P- 94  €406,64

Sense descomposició 406,64 €

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- 95  €445,12

Sense descomposició 445,12 €

                                                          

Barcelona, Octubre de 2014
L´autor del Projecte
                         

                        

Daniel Ros Montañá
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OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS  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
- 44)

123.725,0000,17 21.033,25

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.01.01 TREBALLS PREVIS 21.033,25

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 - 39)

4.488,9502,15 9.651,24

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 DESMUNTS 9.651,24

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 - 42)

3.900,8701,15 4.486,00

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.02.04 TERRAPLENS 4.486,00

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 - 12)

831,36046,35 38.533,54

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 - 13)

269,86045,43 12.259,74

3 G93A9113 t Base de mescla bituminosa en calent, de composició semidensa
S-25, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa
i compactada al 97 % de l'assaig marshall (P - 47)

3.328,22055,14 183.518,05

4 G9251125 m3 Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment
CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 46)

2.888,50037,25 107.596,63

5 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 45)

3.466,22018,73 64.922,30

6 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 -

4.566,63026,84 122.568,35

EUR
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54)

7 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 - 9)

659,27064,83 42.740,47

8 G9E1U03 m2 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, amb forats per a
gespa, de la casa URKIA, tipus Getaria de dimensions
60x45x6cm. Inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines
adients.
 (P - 53)

851,50031,52 26.839,28

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.03.05 FERMS 598.978,36

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 - 10)

3.120,75016,15 50.400,11

2 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó blanc, de 30 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 - 48)

3.120,75014,59 45.531,74

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 - 50)

96,000137,15 13.166,40

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 - 52)

64,000251,90 16.121,60

5 G981U004 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. (P - 49)

24,00082,53 1.980,72

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 - 51)

16,000153,39 2.454,24

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 - 11)

80,00036,71 2.936,80

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.03.06 PAVIMENTS 132.591,61

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM  04

SUB CAPÍTOL XARXA DE PLUVIALS  07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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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 - 41)

1.266,3906,91 8.750,75

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 - 43)

1.124,3803,73 4.193,94

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 - 69)

28,000462,55 12.951,40

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 - 68)

57,000239,22 13.635,54

5 GD000001 m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.355
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
- 65)

360,80040,30 14.540,24

6 GD000002 m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.400
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
- 66)

1.224,04042,33 51.813,61

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.04.07 XARXA DE PLUVIALS 105.885,48

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM  04

SUB CAPÍTOL XARXA DE RESIDUALS  08

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 - 41)

575,6806,91 3.977,95

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 - 43)

496,2303,73 1.850,94

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 - 69)

11,000462,55 5.088,05

4 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 2,200145,04 319,09

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

PRESSUPOST Pàg.:04/10/14 4Data:

cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (cada anell és de 50 cm d'altura). (P - 70)

5 GD000001 m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.355
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
- 65)

97,00040,30 3.909,10

6 GD000002 m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.400
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
- 66)

514,00042,33 21.757,62

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.04.08 XARXA DE RESIDUALS 36.902,75

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 -
40)

1.135,7405,40 6.133,00

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 - 38)

1.065,5303,73 3.974,43

3 GFB1U631 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 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 - 83)

161,60040,46 6.538,34

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 - 82)

475,20023,89 11.352,53

5 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 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 - 81)

363,4007,22 2.623,75

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 - 80)

33,4005,44 181,70

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 - 28)

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 - 23)

4,000166,98 667,92

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).

5,000234,74 1.173,70

EUR
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 (P - 73)

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 - 75)

5,00046,02 230,10

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 - 76)

10,000687,55 6.875,50

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.05.09 XARXA ABASTAMENT 41.621,41

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT  I REG  05

SUB CAPÍTOL REG  10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 24)

3,000164,13 492,39

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 -
14)

3,00056,43 169,29

3 FDKZH8B4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis
de 24 x16 cm. (P - 17)

3,00025,24 75,72

4 FFB36425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN
1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa (P - 18)

1.334,2006,99 9.326,06

5 FJS21011 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de
plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat (P - 26)

75,00032,02 2.401,50

6 FJS20111 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 2 m, amb cos de
plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat (P - 25)

3,00024,67 74,01

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.05.10 REG 12.538,97

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 -
40)

98,9405,40 534,28

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 - 38)

88,9603,73 331,82

3 GFB1U206 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de
gas), de DN 63 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.

94,4003,73 352,11

EUR
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 (P - 78)

4 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 - 79)

406,76020,54 8.354,85

5 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 - 73)

4,000234,74 938,96

6 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 - 75)

3,00046,02 138,06

7 FK126127 u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de
6 m3/h, entrada de polietilè de 20 mm de diàmetre, de coure de
18x20 mm o d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida amb tub de coure
de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22
mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de
seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment (P
- 27)

1,000454,36 454,36

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.06.11 XARXA DE GAS 11.104,44

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 -
40)

227,7205,40 1.229,69

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 -
92)

197,9403,73 738,32

3 GDG3U010 m Canalització de serveis executada en voreres i fora de voreres i
calçada, amb 4 tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre,
incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió. (P - 71)

107,00014,60 1.562,20

4 GDG56477 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè 4
conductes de 125mm i 2 conductes de 63mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 72)

501,35018,28 9.164,68

5 AR0000001 U Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de
telecomunicacions tipus D 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 - 2)

4,000493,00 1.972,00

6 GDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II
per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de
15 cm de gruix (P - 74)

4,000515,63 2.062,52

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.07.12 XARXA DE TELEFONIA 16.729,41

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 -
40)

497,1105,40 2.684,39

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 -
92)

438,4403,73 1.635,38

3 GSU00011 m Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 2
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 - 91)

470,00017,47 8.210,90

4 GD000012 m Canalització de serveis (en zona de voreres i fora de voreres i
calçada), amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450
N, muntat com a canalització soterrada recoberta de sorra fina.
(P - 67)

120,14012,80 1.537,79

5 GG311B06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 4x10mm2, col.locat en tub (P - 85)

470,0008,40 3.948,00

6 GG110010 u Subministre i col.locació d'armari prefabricat de formigó per
CGP, normalitzat segons criteris i detalls de companyia
subministradora i de bassament d'armari, inclòs dau de formigó
H-150 fixació armari que anirà soterrat 50 cm. Tot inclos
completament acabat. (P - 84)

3,000218,77 656,31

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.08.13 XARXA BAIXA TENSIÓ 18.672,77

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 -
40)

497,5005,40 2.686,50

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 -
92)

438,4403,73 1.635,38

3 GSU00010 m Canalització de serveis executada en voreres i creuaments de
carrers, amb 2 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 - 90)

470,00022,07 10.372,90

4 GG311C06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 4x16 mm2, col.locat en tub (P - 86)

470,00010,10 4.747,00

5 EGG11A90 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord
amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 36
kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases

1,00014.012,02 14.012,02

EUR
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en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%,
+/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural
(ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de
seguretat e instruccions de servei, col·locat (P - 5)

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.08.14 XARXA MITJA TENSIÓ 33.453,80

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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
compactat de rases, completament acabat, segons plànols. (P -
77)

1.264,1407,05 8.912,19

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 - 15)

41,00087,78 3.598,98

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 - 16)

41,00025,47 1.044,27

4 FHM32NCA U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 11 m d'alçària i
2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, col.locat
sobre dau de formigó. Tot inclòs. (P - 21)

41,000434,95 17.832,95

5 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari. (P - 89)

1.264,1405,94 7.508,99

6 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 - 87)

1.264,1405,65 7.142,39

7 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x16 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 - 88)

26,7008,57 228,82

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 - 19)

41,00030,91 1.267,31

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 - 20)

1,0002.432,30 2.432,30

10 FHN32271 U Lluminària de la casa CARANDINI ref. MOONLIGHT ML-250/TS,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, tancada
i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de
detalls. (P - 22)

41,000346,75 14.216,75

11 EH3E186A u Estructura rectangular d'enllumenat amb perfils de suport
d'alumini extruit, amb focus orientables per nus cardànic de
+/-45° d'angle de gir en els dos eixos, de 8 espais distribuits en
una filera ocupats per 6 focus i 2 transformadors, alimentació a
230 V, amb làmpades halògenes de designació QR 111 de 100

1,0001.330,05 1.330,05

EUR
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W de potència i 12 V, amb grau de protecció IP 20, muntat
superficialment (P - 6)

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.09.15 ENLLUMENAT PÚBLIC 65.515,00

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 - 3)

28,000620,88 17.384,64

2 CA00008 U Subministre i col·locació de cadira individual tipus 'Montseny', de
la casa DAE, o similar equivalent, tot inclós. Veure plànols detall.
 (P - 4)

28,000443,04 12.405,12

3 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 - 95)

32,000445,12 14.243,84

4 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 - 8)

7,000527,28 3.690,96

5 AP0001 U Aparcament per a bicicletes tipus 'Bicipoda' de la casa DAE,
fabricat amb una xapa d'acer galvanitzat en calent per immersió,
de 5 mm d'espessor el cos i de 8 mm la base. Té una altura de
850 mm. Els quatre perns d'anclatge són d'acer zincat DIN 602
M-8 de 100 mm de llarg. Inclou instal·lació. Veure plànols detall.
(P - 1)

3,000163,28 489,84

6 ES00010 U Escossell quadrat per a arbres tipus 'C-48' de la casa Fabregas,
format per dues peces en fundició de ferro laminar (gris GG-20)
unides entre si mitjançant tornillos i amb forats per a reg
concèntrics. Completament pintada amb pintura anti-oxidant i
una capa d'oxiró negre forja. Amidaments: 90x90x20 mm, i
diàmetre interior de 450 mm. Inclou la
col·locació. Veure plànols detall. (P - 7)

80,000165,36 13.228,80

7 J000009 U Subministrament i col·locació de jardinera 'Lineal' de la casa
DAE, fabricada en fundició de ferro GG-20 perlítica, amb un pes
de 243 Kg. Les mides exteriores són 450 mm. de ample, 450
mm. de alt y 1525 mm. de llarg. Tot inclòs. Veure plànols detall.
(P - 94)

19,000406,64 7.726,16

8 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 - 93)

3,0005.668,00 17.004,00

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.10.16 MOBILIARI URBÀ 86.173,36

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

CAPÍTOL ARBRAT I JARDINERIA  11

EUR



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

PRESSUPOST Pàg.:04/10/14 10Data:

SUB CAPÍTOL ARBRAT  17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR000002 U Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25
cm, en contenidor. (P - 30)

70,000147,68 10.337,60

2 FR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 %. (P - 32)

80,00016,73 1.338,40

3 FR632P31 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 %.
 (P - 31)

70,00021,61 1.512,70

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 - 37)

28,21765,52 1.848,78

5 FR000001 m Subministrament de bardisser (Buxus Sempervirens), de 1.2 a
1.5 m d'alçària, en contenidor. (P - 29)

174,00019,31 3.359,94

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.11.17 ARBRAT 18.397,42

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

CAPÍTOL ARBRAT I JARDINERIA  11

SUB CAPÍTOL JARDINERIA  18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FRS00010 U Subministrament d'especies tipus Dianthus Caryophillus (clavell),
Petunia Hybr.(petúnia) i Hyacinthus orientalis (jacint);
presentades en contenidor proporcionat al volum de la planta. (P
- 35)

125,0005,20 650,00

2 FR6B1111 U Plantació de planta, en contenidor, amb mitjans manuals. (P - 33) 125,0003,27 408,75

3 FRS00020 m3 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de les jardineres.
(P - 36)

6,72065,52 440,29

4 FR721100 M2 Sembra de gespa tipus Ornamental, 60% Festuca Rubra i 40%
Ray Grass. Tot inclòs.
 (P - 34)

26.873,0904,78 128.453,37

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.11.18 JARDINERIA 129.952,41

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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 - 55)

1.203,2300,71 854,29

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 - 56)

120,0002,30 276,00

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
- 57)

96,50019,01 1.834,47

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 - 58)

33,000201,66 6.654,78

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:04/10/14 11Data:

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.12.19 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 9.619,54

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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
fonamentació i col·locació. (P - 63)

24,00050,01 1.200,24

2 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació.
 (P - 64)

11,00058,40 642,40

3 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 - 59)

17,00047,63 809,71

4 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 - 62)

6,00064,00 384,00

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 - 60)

23,00056,58 1.301,34

6 GBB1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 61)

3,00047,01 141,03

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.12.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 4.478,72

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT  13

SUB CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT  21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS000001 U Partida alçada corresponent a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 1,00053.525,14 53.525,14

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.13.21 SEGURETAT I SALUT 53.525,14

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

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, acondicionament
de residus, etc.
 (P - 0)

1,00020.000,00 20.000,00

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.14.22 IMPACTE AMBIENTAL 20.000,00

OBRA PRESSUPOST  PROJ. URB. LA GRANJA  DEL PP10 EL MORELL01

EUR
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CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT15

SUB CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS000002 U Partida alçada a justificar dels assaigs de control de qualitat (P -
0)

1,00037.734,66 37.734,66

SUB CAPÍTOLTOTAL 01.15.23 37.734,66

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/10/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: SUB CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUB CAPÍTOL 01.01.01 TREBALLS PREVIS 21.033,25

CAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS 21.033,25

SUB CAPÍTOL 01.02.03 DESMUNTS 9.651,24

SUB CAPÍTOL 01.02.04 TERRAPLENS 4.486,00

CAPÍTOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES 14.137,24

SUB CAPÍTOL 01.03.05 FERMS 598.978,36

SUB CAPÍTOL 01.03.06 PAVIMENTS 132.591,61

CAPÍTOL 01.03 FERMS I PAVIMENTS 731.569,97

SUB CAPÍTOL 01.04.07 XARXA DE PLUVIALS 105.885,48

SUB CAPÍTOL 01.04.08 XARXA DE RESIDUALS 36.902,75

CAPÍTOL 01.04 XARXA DE CLAVEGUERAM 142.788,23

SUB CAPÍTOL 01.05.09 XARXA ABASTAMENT 41.621,41

SUB CAPÍTOL 01.05.10 REG 12.538,97

CAPÍTOL 01.05 XARXA D'ABASTAMENT  I REG 54.160,38

SUB CAPÍTOL 01.06.11 XARXA DE GAS 11.104,44

CAPÍTOL 01.06 XARXA DE GAS 11.104,44

SUB CAPÍTOL 01.07.12 XARXA DE TELEFONIA 16.729,41

CAPÍTOL 01.07 XARXA DE TELEFONIA 16.729,41

SUB CAPÍTOL 01.08.13 XARXA BAIXA TENSIÓ 18.672,77

SUB CAPÍTOL 01.08.14 XARXA MITJA TENSIÓ 33.453,80

CAPÍTOL 01.08 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 52.126,57

SUB CAPÍTOL 01.09.15 ENLLUMENAT PÚBLIC 65.515,00

CAPÍTOL 01.09 ENLLUMENAT PÚBLIC 65.515,00

SUB CAPÍTOL 01.10.16 MOBILIARI URBÀ 86.173,36

CAPÍTOL 01.10 MOBILIARI URBÀ 86.173,36

SUB CAPÍTOL 01.11.17 ARBRAT 18.397,42

SUB CAPÍTOL 01.11.18 JARDINERIA 129.952,41

CAPÍTOL 01.11 ARBRAT I JARDINERIA 148.349,83

SUB CAPÍTOL 01.12.19 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 9.619,54

SUB CAPÍTOL 01.12.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 4.478,72

CAPÍTOL 01.12 SENYALITZACIÓ 14.098,26

SUB CAPÍTOL 01.13.21 SEGURETAT I SALUT 53.525,14

CAPÍTOL 01.13 SEGURETAT I SALUT 53.525,14

SUB CAPÍTOL 01.14.22 IMPACTE AMBIENTAL 20.000,00

CAPÍTOL 01.14 IMPACTE AMBIENTAL 20.000,00

SUB CAPÍTOL 01.15.23  CONTROL DE QUALITAT 37.734,66

CAPÍTOL 01.15  CONTROL DE QUALITAT 37.734,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.469.045,74

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

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS 21.033,25

CAPÍTOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES 14.137,24

CAPÍTOL 01.03 FERMS I PAVIMENTS 731.569,97

CAPÍTOL 01.04 XARXA DE CLAVEGUERAM 142.788,23

euros



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/10/14 Pàg.: 2

CAPÍTOL 01.05 XARXA D'ABASTAMENT  I REG 54.160,38

CAPÍTOL 01.06 XARXA DE GAS 11.104,44

CAPÍTOL 01.07 XARXA DE TELEFONIA 16.729,41

CAPÍTOL 01.08 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 52.126,57

CAPÍTOL 01.09 ENLLUMENAT PÚBLIC 65.515,00

CAPÍTOL 01.10 MOBILIARI URBÀ 86.173,36

CAPÍTOL 01.11 ARBRAT I JARDINERIA 148.349,83

CAPÍTOL 01.12 SENYALITZACIÓ 14.098,26

CAPÍTOL 01.13 SEGURETAT I SALUT 53.525,14

CAPÍTOL 01.14 IMPACTE AMBIENTAL 20.000,00

CAPÍTOL 01.15  CONTROL DE QUALITAT 37.734,66

Obra 01 Pressupost Proj. Urb. La Granja  del PP10 El Morell 1.469.045,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.469.045,74

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

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

Obra 01 Pressupost Proj. Urb. La Granja  del PP10 El Morell 1.469.045,74

1.469.045,74

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 1.469.045,74 €

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.469.045,74...................................................... 190.975,95 €

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.469.045,74......................................................... 88.142,74 €

Subtotal ............... 1.748.164,43 €

21 % IVA SOBRE 1.748.164,43........................................................................................ 367.114,53 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 2.115.278,96 €

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

( DOS MILIONS  CENT QUINZE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 2.115.278,96 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( DOS MILIONS  CENT QUINZE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS )

Barcelona, Octubre de 2014
L´autor del Projecte

Daniel Ros Montañá


