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01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

01.1. MOVIMENT DE TERRES
F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica

sobre camió.

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i

càrrega mecànica sobre camió.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total esbrossada vials 9855,26 9.855,26
Total esbrossada zones verdes 2560,08 2.560,08
Total esbrossada equipaments 3805,52 3.805,52

16.220,86
F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora,

transport fins al lloc d'aplec i formació de pi

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pa-

la excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a

la seva conservació.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total excavació vials 9855,26 9.855,26

9.855,26
G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió.

Excavació en zona de desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Carrer Josep Pla 82,57 82,57
Vial 1 102,81 102,81
Vial 2
Vial 3
Avinguda Pau Casals 95,1 95,10

280,48
F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors, de característiques a

determinar.

Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors, de ca-

racterístiques a determinar.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Carrer Josep Pla 107,3 107,30
Vial 1 418,1 418,10
Vial 2 838,58 838,58
Vial 3 2507,39 2.507,39
Avinguda Pau Casals 578,8 578,80

4.450,17
F2260251 m3 Millora de caixa de 0,75m amb sòls seleccionats procedents de préstecs exteriors a

l'àmbit de l'obra. Inclou subministrament, tr

Millora de caixa de 0,75m amb sòls seleccionats procedents de

préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra. Inclou subministrament, trans-

port, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'es-

cau. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Carrer Josep Pla 1762,95 1.762,95
Vial 1 4207,29 4.207,29
Vial 2 1903,19 1.903,19
Vial 3 3708,57 3.708,57
Avinguda Pau Casals 2080,47 2.080,47

13.662,47
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02 PAVIMENTACIÓ

02.1. SUBBASES, BASES I PAVIMENTS
F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó. Inclòs refí i

compactació de l'esplanada, si s'esclau.

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de for-

migó. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'esclau.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vial Carrer Josep Pla 135,13 8,00 0,25 270,26
Vial 1 257,11 8,00 0,25 514,22
Vial 2 134,96 5,00 0,25 168,70
Vial 3 260,48 6,00 0,25 390,72
Vial Avinguda Pau Casals 217,89 5,00 0,25 272,36
Vorera Carrer Josep Pla 135,13 5,50 0,10 74,32
Vorera Vial 1 257,11 5,00 0,10 128,56
Vorera Vial 2 134,96 5,00 0,10 67,48
Vorera Vial 3 260,48 4,00 0,10 104,19
Vorera Avinguda Pau Casals 217,89 3,50 0,10 76,26

2.067,07
F931201F m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si

s'escau.

Base granular de tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compacta-

ció de l'esplanada, si s'escau. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vial Carrer Josep Pla 135,13 8,00 0,15 162,16
Vial 1 257,11 8,00 0,15 308,53
Vial 2 134,96 5,00 0,15 101,22
Vial 3 260,48 6,00 0,15 234,43
Vial Avinguda Pau Casals 217,89 5,00 0,15 163,42

969,76
F9365G11 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat des de camió amb estesa i v

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vi-

bratge manual, amb acabat reglejat

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vorera Carrer Josep Pla 135,13 5,50 0,10 74,32
Vorera Vial 1 257,11 5,00 0,10 128,56
Vorera Vial 2 134,96 5,00 0,10 67,48
Vorera Vial 3 260,48 4,00 0,10 104,19
Vorera Avinguda Pau Casals 217,89 3,50 0,10 76,26

450,81
F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 ba-

se B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vial Carrer Josep Pla 1,8 135,13 8,00 0,06 116,75
Vial 1 1,8 257,11 8,00 0,06 222,14
Vial 2 1,8 134,96 5,00 0,06 72,88
Vial 3 1,8 260,48 6,00 0,06 168,79
Vial Avinguda Pau Casals 1,8 217,89 5,00 0,06 117,66

698,22
F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf B 50/70 S, amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf

B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria se-

midensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compacta-

da

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vial Carrer Josep Pla 135,13 8,00 0,04 43,24
Vial 1 257,11 8,00 0,04 82,28
Vial 2 134,96 5,00 0,04 26,99
Vial 3 260,48 6,00 0,04 62,52
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Vial Avinguda Pau Casals 217,89 5,00 0,04 43,58

258,61
F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió ECI.

Reg d'imprimació amb emulsió ECI.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vial Carrer Josep Pla 135,13 8,00 1.081,04
Vial 1 257,11 8,00 2.056,88
Vial 2 134,96 5,00 674,80
Vial 3 260,48 6,00 1.562,88
Vial Avinguda Pau Casals 217,89 5,00 1.089,45

6.465,05
F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió ECR-2d.

Reg d'adherència amb emulsió ECR-2d.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vial Carrer Josep Pla 135,13 8,00 1.081,04
Vial 1 257,11 8,00 2.056,88
Vial 2 134,96 5,00 674,80
Vial 3 260,48 6,00 1.562,88
Vial Avinguda Pau Casals 217,89 5,00 1.089,45

6.465,05
F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a

l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ci

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment

pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Vorera Carrer Josep Pla 135,13 5,50 743,22
Vorera Vial 1 257,11 5,00 1.285,55
Vorera Vial 2 134,96 5,00 674,80
Vorera Vial 3 260,48 4,00 1.041,92
Vorera Avinguda Pau Casals 217,89 3,50 762,62

4.508,11
F9A10100 m2 Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construcció i demolició, inclòs

subministrament, estesa i compactació a

Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construc-

ció i demolició, inclòs subministrament, estesa i compactació al

95% del PM. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Equipaments 3805,52 3.805,52

3.805,52
B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Zones verdes 384 384,00

384,00

02.2. VORADES, RIGOLES I CUNETES
F96517E9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5

de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe res

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció norma-

litzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe re-

sistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de

15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total vorada en recta 1005,57 1.005,57

1.005,57
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F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe res

Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció norma-

litzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe re-

sistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de

15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total vorada en corba 428,57 428,57

428,57

02.3. ESCOCELLS I GUALS
F991AA45 u Escocell de 99x99 cm i 20 cm de fondària, amb tancament lateral de 11,5 cm de gruix de

totxana de 240x115x100 mm, arrebossada am

Escocell de 99x99 cm i 20 cm de fondària, amb tancament lateral

de 11,5 cm de gruix de totxana de 240x115x100 mm, arrebossada

amb morter i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total escocells als eixos 49 49,00

49,00
F991C220 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color

negre forja, de dos mòduls, de 100x10

Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxi-

dant i pintura de color negre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm

i 30 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat

amb morter

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total escocells als eixos 49 49,00

49,00

03 XARXA DE CLAVEGUERAM

03.1. XARXA PLUVIALS

03.1.1. EXCAVACIONS
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-

nica sobre camió

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Excavació xarxa nord 944,51 944,51
Excavació xarxa sud 622,89 622,89

1.567,40

03.1.2. CANALITZACIONS I ESCOMESES
GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 100 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Escomeses a particulars 45 12,50 562,50

562,50
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FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Longitud total canonades PEAD DN400 442,69 442,69

442,69
FD7JN625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 500 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Longitud total canonades PEAD DN530 97,78 97,78

97,78
FD7JQ625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 630mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 630mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Longitud total canonades PEAD DN 630 160,71 160,71

160,71
2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja

canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm d

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,

amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm

de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,

paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó ca-

lat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 basti-

ment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de re-

gistre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 se-

gons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total pous de registre pluvials 25 25,00

25,00
FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,

arrebossada i lliscada per dins amb morter cimen

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de

gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ci-

ment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total embornals pluvials 82 82,00

82,00
FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir

del terra 0,50m). Inclou subministrame

Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts

de formigó (cal sortir del terra 0,50m). Inclou subministrament i

col·locació. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total escomeses 45 45,00

45,00
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FD7Z0140 u Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total connexions xarxa existent 2 2,00

2,00

03.2. XARXA RESIDUALS

03.2.1. EXCAVACIONS
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-

nica sobre camió

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total excavacions residuals 14203,11 14.203,11

14.203,11

03.2.2. CANALITZACIONS I ESCOMESES
FD7Z0140 u Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Totals connexions existents 1 1,00

1,00
GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 100 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Escomeses a particulars 45 12,00 540,00

540,00
FD7JJ625 u Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Longitud total canonades PEAD DN315 772,19 772,19

772,19
FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir

del terra 0,50m). Inclou subministrame

Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts

de formigó (cal sortir del terra 0,50m). Inclou subministrament i

col·locació. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total escomeses 45 45,00

45,00
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2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm d

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,

amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm

de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,

paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó ca-

lat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 basti-

ment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de re-

gistre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 se-

gons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total pous de registre residuals 27 27,00

27,00
GNN2U020 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament

de 126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor, m

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una ca-

pacitat de bombament de 126 m3/h a 10 mca, formada per impul-

sor, motor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles juntes,

anell de desgast, vàlvules d'autoneteja, sòcol de descàrrega de 150

mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional

d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció, protecció i co-

mandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de

canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de dià-

metre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del

pou humit

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Totals pou bombeig 1 1,00

1,00

04 XARXA D'ABASTAMENT

04.1. EXCAVACIONS
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-

nica sobre camió

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total excavació abastament 532 532,00

532,00

04.2. CANALITZACIONS I ESCOMESES
FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Longitud total canonades PEAD DN200 163,6 163,60

163,60
FD7JA625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-

nal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Longitud total canonades PEAD DN125 102,2 102,20
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102,20
FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,

vàlvula de retenció, matxó doble de lla

Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de

presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc

d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especifica-

cions de la companyia d'aigües, amb verificació oficial. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Connexió a la xarxa existent 2 2,00

2,00
FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nomi-

nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,

connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-

ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Número d'escomeses 45 1,00 45,00

45,00

04.3. HIDRANTS I VÀLVULES
FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, totalment equipat amb arqueta i senyalització

vertical. Inclou subministrament, instal·

Hidrant soterrat amb pericó de registre, totalment equipat amb ar-

queta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i

muntatge.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total hidrants 6 6,00

6,00
FN121697 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta

de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada

superficialment

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total vàlvules comporta en canonades D50 15 15,00

15,00
FN120405 FN12Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta

de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada

superficialment

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total escomeses 45 45,00

45,00
FJM34BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,

preu alt i muntada en pericó de canalitzaci

Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de

pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalit-

zació soterrada

812 octubre 2014



PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS
PRESSUPOST URBANITZACIÓ SAU 2 FORTIA_01
CODI RESUM QUANTITAT

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total ventoses 1 1,00

1,00
FDK20010 u Arqueta de fonament de formigó H-150 de 15cm d’espessor amb parets de totxana

massissa de 15 cm arrebossades i tapa i marc de fu

Arqueta de fonament de formigó H-150 de 15cm d’espessor amb

parets de totxana massissa de 15 cm arrebossades i tapa i marc

de fundació d’accés de 60cm de diàmetre.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Arqueta d'inspecció de vàlvules 61 61,00

61,00
FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus

Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tap

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i rà-

cord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i

tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb

pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la

canonada, instal·lada

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total boques de reg 7 7,00

7,00

05 XARXA DE REG

05.1. EXCAVACIONS
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-

nica sobre camió

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total excavació reg 1.590,00 1,00 2,00 3.180,00

3.180,00
FR3P0500 m3 Estesa amb terra vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs interiors. Tot inclòs

completament acabat.

Estesa amb terra vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs

interiors. Tot inclòs completament acabat. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total estesa terres vegetals 1598 1.598,00

1.598,00

05.2. CANALITZACIONS
FFB16655 m Tub de polietilè de baixa densitat (PEBD) amb una pressió nominal PN-10atm i diàmetre

DN50mm

Tub de polietilè de baixa densitat (PEBD) amb una pressió nomi-

nal PN-10atm i diàmetre DN50mm

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Longitud total canonada 846 846,00

846,00
FJS51611 u Canonada per a reg per degoteig de 20 mm de diàmetre, cega, instal·lada

superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5

Canonada per a reg per degoteig de 20 mm de diàmetre, cega, ins-

tal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total tub degoteig 652 652,00

652,00
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05.3. PROGRAMADOR I ALTRES
FJSA31A1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable,

per a un nombre màxim de 12 estacions, mu

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, am-

pliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions,

muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als apa-

rells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total programadors reg 1 1,00

1,00
FJSC1A50 u Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibra

Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i

calibra

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total sensors humitat 1 1,00

1,00

06 XARXA ELÈCTRICA

06.1. SERVEIS AFECTATS
F21G0011 m Desmuntatge de línia de MT aèria existent. Tot inclòs.

Desmuntatge de línia de MT aèria existent. Tot inclòs.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Línia MT aèria 119,44 119,44

119,44

06.2. EXCAVACIONS I CANALITZACIONS
FDG10110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactació

de rases, aportació de sorra, plaques d

Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació,

reblert i compactació de rases, aportació de sorra, plaques de pro-

tecció PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament

acabat. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total conducció BT 1234 1.234,00

1.234,00
FDG10010 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactació

de rases, aportació de sorra, plaques d

Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclosa excavació,

reblert i compactació de rases, aportació de sorra, plaques de pro-

tecció PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament

acabat. 

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total conducció MT 250 250,00

250,00

06.3. ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES
FGK226C1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400

mm2 de secció, amb conductor d'alumini,

Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30

kV, unipolar de 1x400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aï-

llament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de

coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termo-

plàstica (Z1), soterrat

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total línia BT 1234 1.234,00

1.234,00
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FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE

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 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió pri-

mari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de

230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió

Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protec-

ció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació inte-

rior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), com-

mutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de

porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dis-

positiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa

de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei,

col·loca

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total ET'S 2 2,00

2,00
FG146J01 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de

catorze mòduls i encastada

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta,

per a quatre fileres de catorze mòduls i encastada

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total quadres distribució a parcel·les 22 22,00

22,00
FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb grau de protecció

IP-54, muntada superficialment

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm,

amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total caixes derivació 14 14,00

14,00

07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

07.1. EXCAVACIONS I CANALITZACIONS
FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de

doble capa, i reblert de rasa amb terres se

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de

diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres selec-

cionades

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total canalització 1256 1.256,00

1.256,00
FG312194 m Conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del c

Conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designa-

ció RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del ca-

ble de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total cable enllumenat 1263 1.263,00

1.263,00
FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a

terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en

malla de connexió a terra

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total cable posada a terra 1263 1.263,00

1.263,00
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FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total arquetes 15 15,00

15,00

07.2. COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES
FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària,

coronament sense platina, amb base platina i port

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4

m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, se-

gons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total columnes 4m 7 7,00

7,00
FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària,

coronament sense platina, amb base platina i port

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6

m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, se-

gons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total columnes 6m 44 44,00

44,00
FHN855C1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi

a pressió alta de 70 W, de preu mitjà, amb

Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làm-

pada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu mitjà, amb

bastidor metàl·lic, cúpula reflectora i allotjament per a equip, aco-

blada al suport

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total punts de llum 51 51,00

51,00

08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

08.2. ARQUETES
FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de

telefonia, col·locat sobre solera de for

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per

a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la

mateixa excavació

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total arquetes H 16 16,00

16,00
FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de

telefonia, col·locat sobre solera de for

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per

a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la

mateixa excavació

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total arquetes M 14 14,00

14,00
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09 XARXA DE GAS

09.1. EXCAVACIONS I CANALITZACIONS
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-

nica sobre camió

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total canalitzacions 2248 2.248,00

2.248,00

09.2. OBRA MECÀNICA
FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre no-

minal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,

soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i

col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total tub DN40 1124 1.124,00

1.124,00
FFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre no-

minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN

12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris

de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total tub DN63 1156 1.156,00

1.156,00
GF3D32F5 u Brida cega de fosa de 60 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i

col·locada al fons de la rasa

Brida cega de fosa de 60 mm de DN, amb anella elastomèrica d'es-

tanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total briga cega 1 1,00

1,00

10 ENJARDINAMENT
FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor

d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivi-

tat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a

granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total zona enjardinada 2560,08 2.560,08

2.560,08
FR4EE232 u Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm,

en contenidor d'1,5 l

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total Lavandula angustifolia 20 20,00

20,00
FR434219 u Subministrament de Fraxinus americana de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

Subministrament de Fraxinus americana de perímetre de 14 a 16

cm, amb l'arrel nua

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total  Fraxinus americana 33 33,00

1312 octubre 2014



PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS
PRESSUPOST URBANITZACIÓ SAU 2 FORTIA_01
CODI RESUM QUANTITAT

33,00
FR421226 u Subministrament de Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de

diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9

Subministrament de Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm,

amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima

18,9 cm segons fórmules NTJ

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total Celtis australis 33 33,00

33,00
FR44D218 u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 12 a 14 cm,

amb l'arrel nua

Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perí-

metre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total Platanus hispanica 17 17,00

17,00
FR43H226 u Subministrament de Liquidambar acalycina de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra

de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima

Subministrament de Liquidambar acalycina de perímetre de 8 a 10

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat míni-

ma 18,9 cm segons fórmules NTJ

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total  Liquidambar acalycina 48 48,00

48,00
FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV)

de potència i amb una amplària de treball de

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxa-

dora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball

de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent

inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sen-

se recollir la brossa

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total esbrossada Av. Pau Casals 154,00 7,00 1.078,00

1.078,00

011 MOBILIARI URBÀ
FQ11ATW2 u Banc tipus Barcino de doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,

amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respa

Banc tipus Barcino de doble de fusta tropical pintat i envernissat,

de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller

de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, anco-

rat amb daus de formigó

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total bancs 10 10,00

10,00
FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base

perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancor

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1

mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, an-

corada amb dau de formigó

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total papereres 2 2,00

2,00
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FQ312412 u Font tipus ATLAS per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura
en pols color marró de forma rectangul

Font tipus ATLAS per a exterior d'acer al carboni 240 amb protec-

ció antioxidant i pintura en pols color marró de forma rectangular,

amb una tapa de registre, broc de de llautó cromat, adaptada, an-

corada amb dau de formigó

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total fonts 1 1,00

1,00
FR9AUA8P u Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers

horitzontals i taulons verticals fixats amb car

Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alça-

ria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols

d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable en-

castats en paviment dur cada 2m

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total baranes 12 12,00

12,00
FQAD1160 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de

2 m d'alçada

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total tobogans 1 1,00

1,00
FQAE4211 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals, amb estructura de fusta

hidrofugada, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'a

Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals, amb es-

tructura de fusta hidrofugada, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'alçà-

ria, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total gronxadors 1 1,00

1,00
FQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL,

amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius

de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formi-

gó fet in situ

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total balancins 1 1,00

1,00
FQAM11T0 u Conjunt tipus caseta format per una estructrua quadrada amb muntants de fusta,

d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma de 1,5 m

Conjunt tipus caseta format per una estructrua quadrada amb

muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma de

1,5 m amb baranes laterals.

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total caseta 1 1,00

1,00
FQC214H0K61G u Equip soterrat de recollida de residus municipals ref. A1 de la serie d'EQUINORD d'1

contenidor amb una capacitat de 1000 a 1500

Equip soterrat de recollida de residus municipals ref. A1 de la serie

d'EQUINORD d'1 contenidor amb una capacitat de 1000 a 1500 l,

bústia d'abocament d'acer pintat i ancoratges antivandàlics, amb

sistema d'elevació hidràulic, instal·lat

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total contenidors 6 6,00

6,00
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012 SENYALITZACIÓ
FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autoprop

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopro-

pulsada

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total separació de carrils 2190 2.190,00
Total carril aparcament 348 348,00

2.538,00
FBA31110 m Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina d'accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora

i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Cedeixi el pas 4 1,43 5,72
STOP 5 2,10 10,50
Fletxa recta 15 1,20 18,00
Fletxa gir simple 4 1,33 5,32
Fletxa recta-gir 15 2,18 32,70
Fletxa doble gir 2 2,16 4,32

76,56
FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicame

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60

cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
R-101 2 2,00
R-400b 1 1,00

3,00
FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per

a senyals de trànsit, fixada mecànicam

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de

60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
S-2 5 5,00
S-13 23 23,00

28,00
FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicam

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de

90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
R-1 4 4,00

4,00
FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,

col·locat a terra formigonat

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total senyals verticals 35 35,00

35,00
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013 IMPREVISTOS
PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%)

Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%)

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total imprevistos 87629,256 87.629,26

87.629,26

014 SEGURETAT I SALUT
PPA13001 u Partida alçada de cobrament integre de seguretat i salut (2%)

Partida alçada de cobrament integre de seguretat i salut (2%)

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA
Total Seguretat i Salut 35051,7 35.051,70

35.051,70

1712 octubre 2014





QUADRE DE PREUS 1
PRESSUPOST URBANITZACIÓ SAU 2 FORTIA_01

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de

3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya

de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mí-

nim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre

40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm,

de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i llis-

cada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 basti-

ment quadrat aparent i tapa circular de fosa

dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure

de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons

norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

1.218,52

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO  amb CINCUENTA Y DOS
CÈNTIMS

0002 B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 17,64

DIECISIETE  amb SESENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0003 F21G0011 m Desmuntatge de línia de MT aèria existent. Tot

inclòs.

5,31

CINCO  amb TREINTA Y UN CÈNTIMS

0004 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb

pala carregadora i càrrega mecànica sobre ca-

mió.

0,52

CERO  amb CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS

0005 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,

realitzada amb pala excavadora, transport fins

al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva

conservació.

6,01

SEIS  amb UN CÈNTIMS

0006 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondà-

ria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada

amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

7,15

SIETE  amb QUINCE CÈNTIMS

0007 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prés-

tecs exteriors, de característiques a determinar.

5,23

CINCO  amb VEINTITRES CÈNTIMS

0008 F2260251 m3 Millora de caixa de 0,75m amb sòls seleccionats

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de

l'obra. Inclou subministrament, transport, este-

sa, compactació i tarifes (taxes, canons i despe-

ses) si s'escau. 

7,15

SIETE  amb QUINCE CÈNTIMS

0009 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granu-

lats reciclats de formigó. Inclòs refí i compacta-

ció de l'esplanada, si s'esclau.

21,91

VEINTIUN  amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS

0010 F931201F m3 Base granular de tot-u artificial compactada. In-

clòs refí i compactació de l'esplanada, si s'es-

cau. 

24,87

VEINTICUATRO  amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS
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0011 F9365G11 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge

manual, amb acabat reglejat

73,98

SETENTA Y TRES  amb NOVENTA Y OCHO CÈNTIMS

0012 F96517E9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa,

amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent

a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre

base de formigó no estructural de 15 N/mm2

de resistència mínima a compressió i de 20 a 25

cm d'alçària, i rejuntada amb morter

22,56

VEINTIDOS  amb CINCUENTA Y SEIS CÈNTIMS

0013 F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa,

amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent

a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre

base de formigó no estructural de 15 N/mm2

de resistència mínima a compressió i de 20 a 25

cm d'alçària, i rejuntada amb morter

38,64

TREINTA Y OCHO  amb SESENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0014 F991AA45 u Escocell de 99x99 cm i 20 cm de fondària, amb

tancament lateral de 11,5 cm de gruix de totxa-

na de 240x115x100 mm, arrebossada amb mor-

ter i col·locat sobre base de formigó no estruc-

tural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió

72,85

SETENTA Y DOS  amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS

0015 F991C220 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil,

amb protecció antioxidant i pintura de color ne-

gre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 30

cm de diàmetre interior, recolzada sobre basti-

ment col·locat amb morter

149,50

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  amb CINCUENTA
CÈNTIMS

0016 F9A10100 m2 Paviment de sauló procedent del reciclatge de

residus de construcció i demolició, inclòs submi-

nistrament, estesa i compactació al 95% del

PM. 

9,27

NUEVE  amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0017 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de

20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'es-

tesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment

pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,53

VEINTITRES  amb CINCUENTA Y TRES CÈNTIMS

0018 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en ca-

lent tipus AC 12 surf B 50/70 S, amb betum as-

fàltic de penetració, de granulometria semiden-

sa per a capa de trànsit i granulat granític, este-

sa i compactada

57,04

CINCUENTA Y SIETE  amb CUATRO CÈNTIMS
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CINCUENTA Y SIETE  amb CUATRO CÈNTIMS

0019 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en ca-

lent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum as-

fàltic de penetració, de granulometria grossa

per a capa base i granulat granític, estesa i com-

pactada

55,72

CINCUENTA Y CINCO  amb SETENTA Y DOS CÈNTIMS

0020 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió ECI. 0,59

CERO  amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0021 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió ECR-2d. 0,31

CERO  amb TREINTA Y UN CÈNTIMS

0022 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua

de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microes-

feres de vidre, amb màquina autopropulsada

0,71

CERO  amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

0023 FBA31110 m Pintat sobre paviment de faixes superficials,

amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

8,95

OCHO  amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS

0024 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensi-

tat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

81,21

OCHENTA Y UN  amb VEINTIUN CÈNTIMS

0025 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensi-

tat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

57,24

CINCUENTA Y SIETE  amb VEINTICUATRO CÈNTIMS

0026 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensi-

tat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a sen-

yals de trànsit, fixada mecànicament

89,14

OCHENTA Y NUEVE  amb CATORCE CÈNTIMS

0027 FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de

100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

31,49

TREINTA Y UN  amb CUARENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0028 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb pa-

rets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossa-

da i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 so-

bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

124,51

CIENTO VEINTICUATRO  amb CINCUENTA Y UN
CÈNTIMS

0029 FD7JA625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa

25,35

VEINTICINCO  amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS
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0030 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa

220,34

DOSCIENTOS VEINTE  amb TREINTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0031 FD7JJ625 u Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa

147,96

CIENTO CUARENTA Y SIETE  amb NOVENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0032 FD7JN625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa

270,06

DOSCIENTOS SETENTA  amb SEIS CÈNTIMS

0033 FD7JQ625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 630mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa

364,54

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  amb CINCUENTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0034 FD7Z0140 u Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs comple-

tament acabat. 

2.165,07

DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  amb SIETE
CÈNTIMS

0035 FDG10010 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada,

inclosa excavació, reblert i compactació de ra-

ses, aportació de sorra, plaques de protecció PE

i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs comple-

tament acabat. 

6,27

SEIS  amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0036 FDG10110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada,

inclosa excavació, reblert i compactació de ra-

ses, aportació de sorra, plaques de protecció PE

i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs comple-

tament acabat. 

5,22

CINCO  amb VEINTIDOS CÈNTIMS

0037 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de po-

lietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble

capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,32

CUATRO  amb TREINTA Y DOS CÈNTIMS
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0038 FDK20010 u Arqueta de fonament de formigó H-150 de

15cm d’espessor amb parets de totxana mas-

sissa de 15 cm arrebossades i tapa i marc de

fundació d’accés de 60cm de diàmetre.

163,19

CIENTO SESENTA Y TRES  amb DIECINUEVE CÈNTIMS

0039 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm

de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat, sobre llit de sorra

52,07

CINCUENTA Y DOS  amb SIETE CÈNTIMS

0040 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb

tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefo-

nia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-

ral amb terra de la mateixa excavació

530,81

QUINIENTOS TREINTA  amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS

0041 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb

tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefo-

nia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-

ral amb terra de la mateixa excavació

190,97

CIENTO NOVENTA  amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0042 FFB16655 m Tub de polietilè de baixa densitat (PEBD) amb

una pressió nominal PN-10atm i diàmetre

DN50mm

11,88

ONCE  amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS

0043 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40

mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat,

amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-

ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10,53

DIEZ  amb CINCUENTA Y TRES CÈNTIMS

0044 FFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63

mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,

amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-

ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

18,09

DIECIOCHO  amb NUEVE CÈNTIMS

0045 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm

de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-

minal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connec-

tat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilit-

zant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de

la rasa

2,72

DOS  amb SETENTA Y DOS CÈNTIMS

0046 FG146J01 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i

metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de ca-

torze mòduls i encastada

63,88

SESENTA Y TRES  amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS

0047 FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer,

de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54,

muntada superficialment

53,60

CINCUENTA Y TRES  amb SESENTA CÈNTIMS
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CINCUENTA Y TRES  amb SESENTA CÈNTIMS

0048 FG312194 m Conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assig-

nada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat

en tub

7,20

SIETE  amb VEINTE CÈNTIMS

0049 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

10,18

DIEZ  amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0050 FGG111A0 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 630 kVA de potència, tensió assigna-

da 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sorti-

da de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V

entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de

connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, +

5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del trans-

formador amb termòmetre, per instal·lació inte-

rior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració na-

tural (ONAN), commutador de regulació manio-

brable sense tensió, passatapes MT de porcella-

na, passabarres BT de porcellana, 2 terminals

de terra, dispositiu de buidat i presa de mos-

tres, dispositiu d'ompliment, placa de caracterís-

tiques i placa de seguretat e instruccions de ser-

vei, col·loca

9.188,97

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  amb NOVENTA
Y SIETE CÈNTIMS

0051 FGK226C1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designa-

ció UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400

mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïlla-

ment de polietilè reticulat (XLPE), pantalla me-

tàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i

coberta exterior de poliolefina termoplàstica

(Z1), soterrat

19,83

DIECINUEVE  amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS

0052 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sen-

se platina, amb base platina i porta, segons nor-

ma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de for-

migó

259,43

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  amb CUARENTA Y
TRES CÈNTIMS

0053 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sen-

se platina, amb base platina i porta, segons nor-

ma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de for-

migó

348,65

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  amb SESENTA Y
CINCO CÈNTIMS
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0054 FHN855C1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic

de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a

pressió alta de 70 W, de preu mitjà, amb basti-

dor metàl·lic, cúpula reflectora i allotjament per

a equip, acoblada al suport

181,33

CIENTO OCHENTA Y UN  amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS

0055 FJM34BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40

mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,

preu alt i muntada en pericó de canalització so-

terrada

164,50

CIENTO SESENTA Y CUATRO  amb CINCUENTA
CÈNTIMS

0056 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada

de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barce-

lona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fo-

sa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, re-

vestida amb pintura epoxi i amb petit material

metàl·lic per a connexió amb la canonada, ins-

tal·lada

247,63

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  amb SESENTA Y
TRES CÈNTIMS

0057 FJS51611 u Canonada per a reg per degoteig de 20 mm de

diàmetre, cega, instal·lada superficialment, fixa-

da amb piquetes col·locades cada 5 m

2,04

DOS  amb CUATRO CÈNTIMS

0058 FJSA31A1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,

no codificable, ampliable i centralitzable, per a

un nombre màxim de 12 estacions, muntat su-

perficialment, connectat a la xarxa d'alimenta-

ció, als aparells de control, als elements gober-

nats, programat i comprovat

297,41

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  amb CUARENTA Y UN
CÈNTIMS

0059 FJSC1A50 u Sensor d'humitat per a connectar a programa-

dor local, instal·lat i calibra

150,70

CIENTO CINCUENTA  amb SETENTA CÈNTIMS

0060 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de

polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de

retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes

complerts, drets de connexió, arqueta segons

especificacions de la companyia d'aigües, amb

verificació oficial. 

2.165,07

DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  amb SIETE
CÈNTIMS

0061 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50m escomeses a par-

cel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del te-

rra 0,50m). Inclou subministrament i col·locació. 

11,47

ONCE  amb CUARENTA Y SIETE CÈNTIMS

712 octubre 2014



QUADRE DE PREUS 1
PRESSUPOST URBANITZACIÓ SAU 2 FORTIA_01

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0062 FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, total-

ment equipat amb arqueta i senyalització verti-

cal. Inclou subministrament, instal·lació i mun-

tatge.

392,91

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  amb NOVENTA Y UN
CÈNTIMS

0063 FN120405 FN12Vàlvula de comporta manual amb brides, de

cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250

micres), comporta de fosa+EPDM i tancament

de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa,

muntada superficialment

75,27

SETENTA Y CINCO  amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0064 FN121697 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de

cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250

micres), comporta de fosa+EPDM i tancament

de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa,

muntada superficialment

75,27

SETENTA Y CINCO  amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0065 FQ11ATW2 u Banc tipus Barcino de doble de fusta tropical

pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb

35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta,

cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de

fosa, ancorat amb daus de formigó

539,01

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  amb UN CÈNTIMS

0066 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de

planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base per-

forada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada

amb dau de formigó

118,08

CIENTO DIECIOCHO  amb OCHO CÈNTIMS

0067 FQ312412 u Font tipus ATLAS per a exterior d'acer al carbo-

ni 240 amb protecció antioxidant i pintura en

pols color marró de forma rectangular, amb

una tapa de registre, broc de de llautó cromat,

adaptada, ancorada amb dau de formigó

1.584,05

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  amb CINCO
CÈNTIMS

0068 FQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i

elements decoratius de plaques HPL, amb 1 mo-

lla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet

in situ

777,39

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  amb TREINTA Y
NUEVE CÈNTIMS

0069 FQAD1160 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista

d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada

4.713,80

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE  amb OCHENTA
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CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE  amb OCHENTA
CÈNTIMS

0070 FQAE4211 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors

laterals, amb estructura de fusta hidrofugada,

d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4

punts d'ancoratge clavats a terra

1.690,37

MIL SEISCIENTOS NOVENTA  amb TREINTA Y SIETE
CÈNTIMS

0071 FQAM11T0 u Conjunt tipus caseta format per una estructrua

quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m

de planta amb una plataforma de 1,5 m amb

baranes laterals.

2.560,87

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA  amb OCHENTA Y
SIETE CÈNTIMS

0072 FQC214H0K61G u Equip soterrat de recollida de residus munici-

pals ref. A1 de la serie d'EQUINORD d'1 conte-

nidor amb una capacitat de 1000 a 1500 l, bús-

tia d'abocament d'acer pintat i ancoratges anti-

vandàlics, amb sistema d'elevació hidràulic, ins-

tal·lat

5.911,23

CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE  amb VEINTITRES
CÈNTIMS

0073 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora au-

topropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de

potència i amb una amplària de treball de 0,6 a

1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i

un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de

dues passades de màquina, sense recollir la

brossa

0,14

CERO  amb CATORCE CÈNTIMS

0074 FR3P0500 m3 Estesa amb terra vegetals per a enjardinari, pro-

cedent de préstecs interiors. Tot inclòs comple-

tament acabat. 

2,45

DOS  amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS

0075 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja,

amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i

escampada amb retroexcavadora mitjana

46,49

CUARENTA Y SEIS  amb CUARENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0076 FR421226 u Subministrament de Celtis australis de períme-

tre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre

mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm se-

gons fórmules NTJ

29,81

VEINTINUEVE  amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS

0077 FR434219 u Subministrament de Fraxinus americana de perí-

metre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

28,63

VEINTIOCHO  amb SESENTA Y TRES CÈNTIMS

0078 FR43H226 u Subministrament de Liquidambar acalycina de

perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de dià-

metre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9

cm segons fórmules NTJ

56,16

CINCUENTA Y SEIS  amb DIECISEIS CÈNTIMS
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0079 FR44D218 u Subministrament de Platanus hispanica (clons

meridionals) de perímetre de 12 a 14 cm, amb

l'arrel nua

22,61

VEINTIDOS  amb SESENTA Y UN CÈNTIMS

0080 FR4EE232 u Subministrament de Lavandula angustifolia d'al-

çària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

1,44

UN  amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0081 FR9AUA8P u Tanca de fusta tractada a l'autoclau model An-

glés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i

taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxi-

dable, fixada amb suport i platina d'acer inoxi-

dable encastats en paviment dur cada 2m

126,35

CIENTO VEINTISEIS  amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS

0082 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt a qualsevol ti-

pus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecà-

nics i càrrega sobre camió.

2,66

DOS  amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS

0083 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 100 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa

220,34

DOSCIENTOS VEINTE  amb TREINTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0084 GF3D32F5 u Brida cega de fosa de 60 mm de DN, amb ane-

lla elastomèrica d'estanquitat per a aigua i

col·locada al fons de la rasa

32,92

TREINTA Y DOS  amb NOVENTA Y DOS CÈNTIMS

0085 GNN2U020 u Bomba submergible per a elevació d'aigües re-

siduals amb una capacitat de bombament de

126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor, mo-

tor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles

juntes, anell de desgast, vàlvules d'autoneteja,

sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre

nominal, reguladors de nivell i part proporcio-

nal d'equip elèctric per a connexió, arrencada,

protecció, protecció i comandament automàtic

de la bomba, inclosa part proporcional de cano-

nades d'elevació fins a la sortida del pou de

100 mm de diàmetre nominal, totalment col·lo-

cada, per a funcionar al fons del pou humit

9.410,48

NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ  amb CUARENTA Y
OCHO CÈNTIMS

0086 PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos

d'obra (5%)

1,00

UN

0087 PPA13001 u Partida alçada de cobrament integre de segure-

tat i salut (2%)

1,00

UN
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0001 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de

3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya

de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mí-

nim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre

40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm,

de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i llis-

cada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 basti-

ment quadrat aparent i tapa circular de fosa

dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure

de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons

norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 1.218,52

TOTAL PARTIDA................................................. 1.218,52

0002 B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 17,64

TOTAL PARTIDA................................................. 17,64

0003 F21G0011 m Desmuntatge de línia de MT aèria existent. Tot

inclòs.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 5,31

TOTAL PARTIDA................................................. 5,31

0004 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb

pala carregadora i càrrega mecànica sobre ca-

mió.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 0,52

0005 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,

realitzada amb pala excavadora, transport fins

al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva

conservació.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 6,01

TOTAL PARTIDA................................................. 6,01

0006 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondà-

ria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada

amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 7,15

TOTAL PARTIDA................................................. 7,15

0007 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prés-

tecs exteriors, de característiques a determinar.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 5,23

TOTAL PARTIDA................................................. 5,23

0008 F2260251 m3 Millora de caixa de 0,75m amb sòls seleccionats

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de

l'obra. Inclou subministrament, transport, este-

sa, compactació i tarifes (taxes, canons i despe-

ses) si s'escau. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 7,15

TOTAL PARTIDA................................................. 7,15
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TOTAL PARTIDA................................................. 7,15

0009 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granu-

lats reciclats de formigó. Inclòs refí i compacta-

ció de l'esplanada, si s'esclau.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 21,91

TOTAL PARTIDA................................................. 21,91

0010 F931201F m3 Base granular de tot-u artificial compactada. In-

clòs refí i compactació de l'esplanada, si s'es-

cau. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 24,87

TOTAL PARTIDA................................................. 24,87

0011 F9365G11 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge

manual, amb acabat reglejat
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 73,98

TOTAL PARTIDA................................................. 73,98

0012 F96517E9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa,

amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent

a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre

base de formigó no estructural de 15 N/mm2

de resistència mínima a compressió i de 20 a 25

cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 22,56

TOTAL PARTIDA................................................. 22,56

0013 F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa,

amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent

a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre

base de formigó no estructural de 15 N/mm2

de resistència mínima a compressió i de 20 a 25

cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 38,64

TOTAL PARTIDA................................................. 38,64

0014 F991AA45 u Escocell de 99x99 cm i 20 cm de fondària, amb

tancament lateral de 11,5 cm de gruix de totxa-

na de 240x115x100 mm, arrebossada amb mor-

ter i col·locat sobre base de formigó no estruc-

tural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 72,85

TOTAL PARTIDA................................................. 72,85

0015 F991C220 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil,

amb protecció antioxidant i pintura de color ne-

gre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 30

cm de diàmetre interior, recolzada sobre basti-

ment col·locat amb morter
Sense descomposició
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Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 149,50

TOTAL PARTIDA................................................. 149,50

0016 F9A10100 m2 Paviment de sauló procedent del reciclatge de

residus de construcció i demolició, inclòs submi-

nistrament, estesa i compactació al 95% del

PM. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 9,27

TOTAL PARTIDA................................................. 9,27

0017 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de

20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'es-

tesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment

pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 23,53

TOTAL PARTIDA................................................. 23,53

0018 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en ca-

lent tipus AC 12 surf B 50/70 S, amb betum as-

fàltic de penetració, de granulometria semiden-

sa per a capa de trànsit i granulat granític, este-

sa i compactada
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 57,04

TOTAL PARTIDA................................................. 57,04

0019 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en ca-

lent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum as-

fàltic de penetració, de granulometria grossa

per a capa base i granulat granític, estesa i com-

pactada
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 55,72

TOTAL PARTIDA................................................. 55,72

0020 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió ECI.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 0,59

0021 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió ECR-2d.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 0,31

0022 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua

de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microes-

feres de vidre, amb màquina autopropulsada
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 0,71

TOTAL PARTIDA................................................. 0,71

0023 FBA31110 m Pintat sobre paviment de faixes superficials,

amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 8,95

TOTAL PARTIDA................................................. 8,95

0024 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensi-

tat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament
Sense descomposició
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Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 81,21

TOTAL PARTIDA................................................. 81,21

0025 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensi-

tat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 57,24

TOTAL PARTIDA................................................. 57,24

0026 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensi-

tat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a sen-

yals de trànsit, fixada mecànicament
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 89,14

TOTAL PARTIDA................................................. 89,14

0027 FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de

100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 31,49

TOTAL PARTIDA................................................. 31,49

0028 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb pa-

rets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossa-

da i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 so-

bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 124,51

TOTAL PARTIDA................................................. 124,51

0029 FD7JA625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 25,35

TOTAL PARTIDA................................................. 25,35

0030 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 220,34

TOTAL PARTIDA................................................. 220,34

0031 FD7JJ625 u Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 147,96

TOTAL PARTIDA................................................. 147,96
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0032 FD7JN625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 270,06

TOTAL PARTIDA................................................. 270,06

0033 FD7JQ625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 630mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 364,54

TOTAL PARTIDA................................................. 364,54

0034 FD7Z0140 u Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs comple-

tament acabat. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2.165,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2.165,07

0035 FDG10010 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada,

inclosa excavació, reblert i compactació de ra-

ses, aportació de sorra, plaques de protecció PE

i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs comple-

tament acabat. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 6,27

TOTAL PARTIDA................................................. 6,27

0036 FDG10110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada,

inclosa excavació, reblert i compactació de ra-

ses, aportació de sorra, plaques de protecció PE

i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs comple-

tament acabat. 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 5,22

TOTAL PARTIDA................................................. 5,22

0037 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de po-

lietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble

capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 4,32

TOTAL PARTIDA................................................. 4,32

0038 FDK20010 u Arqueta de fonament de formigó H-150 de

15cm d’espessor amb parets de totxana mas-

sissa de 15 cm arrebossades i tapa i marc de

fundació d’accés de 60cm de diàmetre.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 163,19

TOTAL PARTIDA................................................. 163,19
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0039 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm

de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat, sobre llit de sorra
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 52,07

TOTAL PARTIDA................................................. 52,07

0040 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb

tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefo-

nia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-

ral amb terra de la mateixa excavació
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 530,81

TOTAL PARTIDA................................................. 530,81

0041 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb

tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefo-

nia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-

ral amb terra de la mateixa excavació
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 190,97

TOTAL PARTIDA................................................. 190,97

0042 FFB16655 m Tub de polietilè de baixa densitat (PEBD) amb

una pressió nominal PN-10atm i diàmetre

DN50mm
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 11,88

TOTAL PARTIDA................................................. 11,88

0043 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40

mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat,

amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-

ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 10,53

TOTAL PARTIDA................................................. 10,53

0044 FFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63

mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,

amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-

ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 18,09

TOTAL PARTIDA................................................. 18,09

0045 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm

de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-

minal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connec-

tat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilit-

zant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de

la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2,72

TOTAL PARTIDA................................................. 2,72
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0046 FG146J01 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i

metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de ca-

torze mòduls i encastada
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 63,88

TOTAL PARTIDA................................................. 63,88

0047 FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer,

de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54,

muntada superficialment
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 53,60

TOTAL PARTIDA................................................. 53,60

0048 FG312194 m Conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assig-

nada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat

en tub
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 7,20

TOTAL PARTIDA................................................. 7,20

0049 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 10,18

TOTAL PARTIDA................................................. 10,18

0050 FGG111A0 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 630 kVA de potència, tensió assigna-

da 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sorti-

da de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V

entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de

connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, +

5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del trans-

formador amb termòmetre, per instal·lació inte-

rior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració na-

tural (ONAN), commutador de regulació manio-

brable sense tensió, passatapes MT de porcella-

na, passabarres BT de porcellana, 2 terminals

de terra, dispositiu de buidat i presa de mos-

tres, dispositiu d'ompliment, placa de caracterís-

tiques i placa de seguretat e instruccions de ser-

vei, col·loca
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 9.188,97

TOTAL PARTIDA................................................. 9.188,97

0051 FGK226C1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designa-

ció UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400

mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïlla-

ment de polietilè reticulat (XLPE), pantalla me-

tàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i

coberta exterior de poliolefina termoplàstica

(Z1), soterrat
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 19,83

TOTAL PARTIDA................................................. 19,83
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0052 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sen-

se platina, amb base platina i porta, segons nor-

ma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de for-

migó
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 259,43

TOTAL PARTIDA................................................. 259,43

0053 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sen-

se platina, amb base platina i porta, segons nor-

ma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de for-

migó
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 348,65

TOTAL PARTIDA................................................. 348,65

0054 FHN855C1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic

de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a

pressió alta de 70 W, de preu mitjà, amb basti-

dor metàl·lic, cúpula reflectora i allotjament per

a equip, acoblada al suport
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 181,33

TOTAL PARTIDA................................................. 181,33

0055 FJM34BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40

mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,

preu alt i muntada en pericó de canalització so-

terrada
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 164,50

TOTAL PARTIDA................................................. 164,50

0056 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada

de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barce-

lona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fo-

sa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, re-

vestida amb pintura epoxi i amb petit material

metàl·lic per a connexió amb la canonada, ins-

tal·lada

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 247,63

TOTAL PARTIDA................................................. 247,63

0057 FJS51611 u Canonada per a reg per degoteig de 20 mm de

diàmetre, cega, instal·lada superficialment, fixa-

da amb piquetes col·locades cada 5 m
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2,04

TOTAL PARTIDA................................................. 2,04

0058 FJSA31A1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,

no codificable, ampliable i centralitzable, per a

un nombre màxim de 12 estacions, muntat su-

perficialment, connectat a la xarxa d'alimenta-

ció, als aparells de control, als elements gober-

nats, programat i comprovat
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 297,41

TOTAL PARTIDA................................................. 297,41
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TOTAL PARTIDA................................................. 297,41

0059 FJSC1A50 u Sensor d'humitat per a connectar a programa-

dor local, instal·lat i calibra
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 150,70

TOTAL PARTIDA................................................. 150,70

0060 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de

polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de

retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes

complerts, drets de connexió, arqueta segons

especificacions de la companyia d'aigües, amb

verificació oficial. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2.165,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2.165,07

0061 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50m escomeses a par-

cel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del te-

rra 0,50m). Inclou subministrament i col·locació. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 11,47

TOTAL PARTIDA................................................. 11,47

0062 FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, total-

ment equipat amb arqueta i senyalització verti-

cal. Inclou subministrament, instal·lació i mun-

tatge.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 392,91

TOTAL PARTIDA................................................. 392,91

0063 FN120405 FN12Vàlvula de comporta manual amb brides, de

cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250

micres), comporta de fosa+EPDM i tancament

de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa,

muntada superficialment
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 75,27

TOTAL PARTIDA................................................. 75,27

0064 FN121697 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de

cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250

micres), comporta de fosa+EPDM i tancament

de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa,

muntada superficialment
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 75,27

TOTAL PARTIDA................................................. 75,27
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0065 FQ11ATW2 u Banc tipus Barcino de doble de fusta tropical

pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb

35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta,

cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de

fosa, ancorat amb daus de formigó
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 539,01

TOTAL PARTIDA................................................. 539,01

0066 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de

planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base per-

forada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada

amb dau de formigó
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 118,08

TOTAL PARTIDA................................................. 118,08

0067 FQ312412 u Font tipus ATLAS per a exterior d'acer al carbo-

ni 240 amb protecció antioxidant i pintura en

pols color marró de forma rectangular, amb

una tapa de registre, broc de de llautó cromat,

adaptada, ancorada amb dau de formigó
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 1.584,05

TOTAL PARTIDA................................................. 1.584,05

0068 FQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i

elements decoratius de plaques HPL, amb 1 mo-

lla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet

in situ
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 777,39

TOTAL PARTIDA................................................. 777,39

0069 FQAD1160 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista

d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 4.713,80

TOTAL PARTIDA................................................. 4.713,80

0070 FQAE4211 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors

laterals, amb estructura de fusta hidrofugada,

d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4

punts d'ancoratge clavats a terra
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 1.690,37

TOTAL PARTIDA................................................. 1.690,37

0071 FQAM11T0 u Conjunt tipus caseta format per una estructrua

quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m

de planta amb una plataforma de 1,5 m amb

baranes laterals.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2.560,87

TOTAL PARTIDA................................................. 2.560,87

0072 FQC214H0K61G u Equip soterrat de recollida de residus munici-

pals ref. A1 de la serie d'EQUINORD d'1 conte-

nidor amb una capacitat de 1000 a 1500 l, bús-

tia d'abocament d'acer pintat i ancoratges anti-

vandàlics, amb sistema d'elevació hidràulic, ins-

tal·lat
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 5.911,23
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Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 5.911,23

TOTAL PARTIDA................................................. 5.911,23

0073 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora au-

topropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de

potència i amb una amplària de treball de 0,6 a

1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i

un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de

dues passades de màquina, sense recollir la

brossa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 0,14

0074 FR3P0500 m3 Estesa amb terra vegetals per a enjardinari, pro-

cedent de préstecs interiors. Tot inclòs comple-

tament acabat. 
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2,45

TOTAL PARTIDA................................................. 2,45

0075 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja,

amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i

escampada amb retroexcavadora mitjana
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 46,49

TOTAL PARTIDA................................................. 46,49

0076 FR421226 u Subministrament de Celtis australis de períme-

tre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre

mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm se-

gons fórmules NTJ
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 29,81

TOTAL PARTIDA................................................. 29,81

0077 FR434219 u Subministrament de Fraxinus americana de perí-

metre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 28,63

TOTAL PARTIDA................................................. 28,63

0078 FR43H226 u Subministrament de Liquidambar acalycina de

perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de dià-

metre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9

cm segons fórmules NTJ
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 56,16

TOTAL PARTIDA................................................. 56,16

0079 FR44D218 u Subministrament de Platanus hispanica (clons

meridionals) de perímetre de 12 a 14 cm, amb

l'arrel nua
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 22,61

TOTAL PARTIDA................................................. 22,61

0080 FR4EE232 u Subministrament de Lavandula angustifolia d'al-

çària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 1,44

TOTAL PARTIDA................................................. 1,44
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0081 FR9AUA8P u Tanca de fusta tractada a l'autoclau model An-

glés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i

taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxi-

dable, fixada amb suport i platina d'acer inoxi-

dable encastats en paviment dur cada 2m
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 126,35

TOTAL PARTIDA................................................. 126,35

0082 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt a qualsevol ti-

pus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecà-

nics i càrrega sobre camió.
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2,66

TOTAL PARTIDA................................................. 2,66

0083 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat

de designació PE 100, de 100 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al

fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 220,34

TOTAL PARTIDA................................................. 220,34

0084 GF3D32F5 u Brida cega de fosa de 60 mm de DN, amb ane-

lla elastomèrica d'estanquitat per a aigua i

col·locada al fons de la rasa
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 32,92

TOTAL PARTIDA................................................. 32,92

0085 GNN2U020 u Bomba submergible per a elevació d'aigües re-

siduals amb una capacitat de bombament de

126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor, mo-

tor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles

juntes, anell de desgast, vàlvules d'autoneteja,

sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre

nominal, reguladors de nivell i part proporcio-

nal d'equip elèctric per a connexió, arrencada,

protecció, protecció i comandament automàtic

de la bomba, inclosa part proporcional de cano-

nades d'elevació fins a la sortida del pou de

100 mm de diàmetre nominal, totalment col·lo-

cada, per a funcionar al fons del pou humit
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 9.410,48

TOTAL PARTIDA................................................. 9.410,48

0086 PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos

d'obra (5%)
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 1,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1,00

0087 PPA13001 u Partida alçada de cobrament integre de segure-

tat i salut (2%)
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 1,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1,00
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01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

MOVIMENT DE TERRES01.1.
F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió.
8.434,85

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i

càrrega mecànica sobre camió.

16220,86 0,52

F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora,
transport fins al lloc d'aplec i formació de pi

59.230,11

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala

excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la

seva conservació.

9855,26 6,01

G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.

746,08

Excavació en zona de desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

280,48 2,66

F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors, de característiques a
determinar.

23.274,39

Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors, de ca-

racterístiques a determinar.

4450,17 5,23

F2260251 m3 Millora de caixa de 0,75m amb sòls seleccionats procedents de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra. Inclou subministrament, tr

97.686,66

Millora de caixa de 0,75m amb sòls seleccionats procedents de prés-

tecs exteriors a l'àmbit de l'obra. Inclou subministrament, transport,

estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. 

13662,47 7,15

TOTAL 01.1............................................................................................. 189.372,09

TOTAL 01......................................................................................................................................... 189.372,09

02 PAVIMENTACIÓ

SUBBASES, BASES I PAVIMENTS02.1.
F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó. Inclòs refí i

compactació de l'esplanada, si s'esclau.
45.289,50

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formi-

gó. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'esclau.

2067,07 21,91

F931201F m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si
s'escau.

24.117,93

Base granular de tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compacta-

ció de l'esplanada, si s'escau. 

969,76 24,87

F9365G11 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i v

33.350,92

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vi-

bratge manual, amb acabat reglejat

450,81 73,98

F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria

38.904,82

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base

B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria gros-

sa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

698,22 55,72

F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria

14.751,11

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf

B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi-

densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

258,61 57,04

112 octubre 2014



PRESSUPOST URBANITZACIÓ: SAU 2 LA CLOSA

PRESUPUESTO

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió ECI. 3.814,38

Reg d'imprimació amb emulsió ECI.

6465,05 0,59

F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió ECR-2d. 2.004,17

Reg d'adherència amb emulsió ECR-2d.

6465,05 0,31

F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ci

106.075,83

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment

pòrtland i beurada de ciment pòrtland

4508,11 23,53

F9A10100 m2 Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construcció i demolició, inclòs
subministrament, estesa i compactació a

35.277,17

Paviment de sauló procedent del reciclatge de residus de construc-

ció i demolició, inclòs subministrament, estesa i compactació al 95%

del PM. 

3805,52 9,27

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 6.773,76

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

384,00 17,64

TOTAL 02.1............................................................................................. 310.359,59

VORADES, RIGOLES I CUNETES02.2.
F96517E9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe res
22.685,66

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalit-

zada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resis-

tent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de

15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'al-

çària, i rejuntada amb morter

1005,57 22,56

F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe res

16.559,94

Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalit-

zada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resis-

tent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de

15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'al-

çària, i rejuntada amb morter

428,57 38,64

TOTAL 02.2............................................................................................. 39.245,60

ESCOCELLS I GUALS02.3.
F991AA45 u Escocell de 99x99 cm i 20 cm de fondària, amb tancament lateral de 11,5 cm de gruix de

totxana de 240x115x100 mm, arrebossada am
3.569,65

Escocell de 99x99 cm i 20 cm de fondària, amb tancament lateral de

11,5 cm de gruix de totxana de 240x115x100 mm, arrebossada amb

morter i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió

49,00 72,85

F991C220 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de 100x10

7.325,50

Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxi-

dant i pintura de color negre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i

30 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb

morter

49,00 149,50

TOTAL 02.3............................................................................................. 10.895,15

TOTAL 02......................................................................................................................................... 360.500,34

212 octubre 2014



PRESSUPOST URBANITZACIÓ: SAU 2 LA CLOSA

PRESUPUESTO

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03 XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA PLUVIALS03.1.

EXCAVACIONS03.1.1.
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec
11.206,91

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecàni-

ca sobre camió

1567,40 7,15

TOTAL 03.1.1.......................................................................................... 11.206,91

CANALITZACIONS I ESCOMESES03.1.2.
GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 100 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina
123.941,25

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

562,50 220,34

FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

97.542,31

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

442,69 220,34

FD7JN625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

26.406,47

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

97,78 270,06

FD7JQ625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 630mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

58.585,22

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 630mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

160,71 364,54

2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm d

30.463,00

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,

amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de

gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, pa-

ret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, ar-

rebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment qua-

drat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abati-

ble, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma

UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

25,00 1.218,52

FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter cimen

10.209,82

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de

gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ci-

ment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

82,00 124,51

FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir
del terra 0,50m). Inclou subministrame

516,15

Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de

formigó (cal sortir del terra 0,50m). Inclou subministrament i col·lo-

cació. 

45,00 11,47
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FD7Z0140 u Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 4.330,14

Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 

2,00 2.165,07

TOTAL 03.1.2.......................................................................................... 351.994,36

TOTAL 03.1............................................................................................. 363.201,27

XARXA RESIDUALS03.2.

EXCAVACIONS03.2.1.
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec
101.552,24

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecàni-

ca sobre camió

14203,11 7,15

TOTAL 03.2.1.......................................................................................... 101.552,24

CANALITZACIONS I ESCOMESES03.2.2.
FD7Z0140 u Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 2.165,07

Connexió amb xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 

1,00 2.165,07

GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

118.983,60

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

540,00 220,34

FD7JJ625 u Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

114.253,23

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

772,19 147,96

FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir
del terra 0,50m). Inclou subministrame

516,15

Fita de senyalització d'1,50m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de

formigó (cal sortir del terra 0,50m). Inclou subministrament i col·lo-

cació. 

45,00 11,47

2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm d

32.900,04

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,

amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de

gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, pa-

ret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, ar-

rebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment qua-

drat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abati-

ble, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma

UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

27,00 1.218,52

GNN2U020 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament
de 126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor, m

9.410,48

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capa-

citat de bombament de 126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor,

motor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles juntes, anell de

desgast, vàlvules d'autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de

diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip

elèctric per a connexió, arrencada, protecció, protecció i comanda-

ment automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canona-

des d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre no-

minal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou humit

1,00 9.410,48
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TOTAL 03.2.2.......................................................................................... 278.228,57

TOTAL 03.2............................................................................................. 379.780,81

TOTAL 03......................................................................................................................................... 742.982,08

04 XARXA D'ABASTAMENT

EXCAVACIONS04.1.
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec
3.803,80

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecàni-

ca sobre camió

532,00 7,15

TOTAL 04.1............................................................................................. 3.803,80

CANALITZACIONS I ESCOMESES04.2.
FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina
36.047,62

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

163,60 220,34

FD7JA625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina

2.590,77

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE

100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau

de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

102,20 25,35

FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de lla

4.330,14

Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de

presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'ai-

xetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions

de la companyia d'aigües, amb verificació oficial. 

2,00 2.165,07

FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,

122,40

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nomi-

nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,

connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris

de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

45,00 2,72

TOTAL 04.2............................................................................................. 43.090,93

HIDRANTS I VÀLVULES04.3.
FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, totalment equipat amb arqueta i senyalització

vertical. Inclou subministrament, instal·
2.357,46

Hidrant soterrat amb pericó de registre, totalment equipat amb ar-

queta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i

muntatge.

6,00 392,91

FN121697 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50

1.129,05

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta

de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada su-

perficialment

15,00 75,27
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FN120405 FN12Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50

3.387,15

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta

de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada su-

perficialment

45,00 75,27

FJM34BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt i muntada en pericó de canalitzaci

164,50

Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pres-

sió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització

soterrada

1,00 164,50

FDK20010 u Arqueta de fonament de formigó H-150 de 15cm d’espessor amb parets de totxana
massissa de 15 cm arrebossades i tapa i marc de fu

9.954,59

Arqueta de fonament de formigó H-150 de 15cm d’espessor amb

parets de totxana massissa de 15 cm arrebossades i tapa i marc de

fundació d’accés de 60cm de diàmetre.

61,00 163,19

FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tap

1.733,41

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord

de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de

fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura

epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,

instal·lada

7,00 247,63

TOTAL 04.3............................................................................................. 18.726,16

TOTAL 04......................................................................................................................................... 65.620,89

05 XARXA DE REG

EXCAVACIONS05.1.
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec
22.737,00

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecàni-

ca sobre camió

3180,00 7,15

FR3P0500 m3 Estesa amb terra vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs interiors. Tot inclòs
completament acabat.

3.915,10

Estesa amb terra vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs in-

teriors. Tot inclòs completament acabat. 

1598,00 2,45

TOTAL 05.1............................................................................................. 26.652,10

CANALITZACIONS05.2.
FFB16655 m Tub de polietilè de baixa densitat (PEBD) amb una pressió nominal PN-10atm i diàmetre

DN50mm
10.050,48

Tub de polietilè de baixa densitat (PEBD) amb una pressió nominal

PN-10atm i diàmetre DN50mm

846,00 11,88

FJS51611 u Canonada per a reg per degoteig de 20 mm de diàmetre, cega, instal·lada superficialment,
fixada amb piquetes col·locades cada 5

1.330,08

Canonada per a reg per degoteig de 20 mm de diàmetre, cega, ins-

tal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

652,00 2,04

TOTAL 05.2............................................................................................. 11.380,56
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PROGRAMADOR I ALTRES05.3.
FJSA31A1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per

a un nombre màxim de 12 estacions, mu
297,41

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, amplia-

ble i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions, muntat

superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de

control, als elements gobernats, programat i comprovat

1,00 297,41

FJSC1A50 u Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibra 150,70

Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i ca-

libra

1,00 150,70

TOTAL 05.3............................................................................................. 448,11

TOTAL 05......................................................................................................................................... 38.480,77

06 XARXA ELÈCTRICA

SERVEIS AFECTATS06.1.
F21G0011 m Desmuntatge de línia de MT aèria existent. Tot inclòs. 634,23

Desmuntatge de línia de MT aèria existent. Tot inclòs.

119,44 5,31

TOTAL 06.1............................................................................................. 634,23

EXCAVACIONS I CANALITZACIONS06.2.
FDG10110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactació

de rases, aportació de sorra, plaques d
6.441,48

Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació,

reblert i compactació de rases, aportació de sorra, plaques de pro-

tecció PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament aca-

bat. 

1234,00 5,22

FDG10010 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactació
de rases, aportació de sorra, plaques d

1.567,50

Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclosa excavació,

reblert i compactació de rases, aportació de sorra, plaques de pro-

tecció PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament aca-

bat. 

250,00 6,27

TOTAL 06.2............................................................................................. 8.008,98

ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES06.3.
FGK226C1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400

mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
24.470,22

Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30

kV, unipolar de 1x400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aï-

llament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de cou-

re de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàsti-

ca (Z1), soterrat

1234,00 19,83
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FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE

18.377,94

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 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió pri-

mari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de

230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió

Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 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 porcella-

na, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de

buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de caracte-

rístiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·loca

2,00 9.188,97

FG146J01 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de
catorze mòduls i encastada

1.405,36

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta,

per a quatre fileres de catorze mòduls i encastada

22,00 63,88

FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

750,40

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb

grau de protecció IP-54, muntada superficialment

14,00 53,60

TOTAL 06.3............................................................................................. 45.003,92

TOTAL 06......................................................................................................................................... 53.647,13

07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

EXCAVACIONS I CANALITZACIONS07.1.
FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de

doble capa, i reblert de rasa amb terres se
5.425,92

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de

diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres selec-

cionades

1256,00 4,32

FG312194 m Conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del c

9.093,60

Conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designa-

ció RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del ca-

ble de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1263,00 7,20

FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 12.857,34

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en

malla de connexió a terra

1263,00 10,18

FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

781,05

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

15,00 52,07

TOTAL 07.1............................................................................................. 28.157,91

COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES07.2.
FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària,

coronament sense platina, amb base platina i port
1.816,01

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4

m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, se-

gons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

7,00 259,43

FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i port

15.340,60

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6

m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, se-

gons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

44,00 348,65
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FHN855C1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, de preu mitjà, amb

9.247,83

Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpa-

da de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu mitjà, amb basti-

dor metàl·lic, cúpula reflectora i allotjament per a equip, acoblada al

suport

51,00 181,33

TOTAL 07.2............................................................................................. 26.404,44

TOTAL 07......................................................................................................................................... 54.562,35

08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

ARQUETES08.2.
FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de

telefonia, col·locat sobre solera de for
8.492,96

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a

instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-

teixa excavació

16,00 530,81

FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de for

2.673,58

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a

instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-

teixa excavació

14,00 190,97

TOTAL 08.2............................................................................................. 11.166,54

TOTAL 08......................................................................................................................................... 11.166,54

09 XARXA DE GAS

EXCAVACIONS I CANALITZACIONS09.1.
F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mec
16.073,20

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecàni-

ca sobre camió

2248,00 7,15

TOTAL 09.1............................................................................................. 16.073,20

OBRA MECÀNICA09.2.
FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
11.835,72

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nomi-

nal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, sol-

dat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i

col·locat al fons de la rasa

1124,00 10,53

FFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,

20.912,04

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nomi-

nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,

soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i

col·locat al fons de la rasa

1156,00 18,09

GF3D32F5 u Brida cega de fosa de 60 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

32,92

Brida cega de fosa de 60 mm de DN, amb anella elastomèrica d'es-

tanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

1,00 32,92

TOTAL 09.2............................................................................................. 32.780,68

TOTAL 09......................................................................................................................................... 48.853,88
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10 ENJARDINAMENT
FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
119.018,12

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat

elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

i escampada amb retroexcavadora mitjana

2560,08 46,49

FR4EE232 u Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l 28,80

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm,

en contenidor d'1,5 l

20,00 1,44

FR434219 u Subministrament de Fraxinus americana de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 944,79

Subministrament de Fraxinus americana de perímetre de 14 a 16

cm, amb l'arrel nua

33,00 28,63

FR421226 u Subministrament de Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9

983,73

Subministrament de Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm, amb

pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm

segons fórmules NTJ

33,00 29,81

FR44D218 u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 12 a 14 cm,
amb l'arrel nua

384,37

Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perí-

metre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua

17,00 22,61

FR43H226 u Subministrament de Liquidambar acalycina de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima

2.695,68

Subministrament de Liquidambar acalycina de perímetre de 8 a 10

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima

18,9 cm segons fórmules NTJ

48,00 56,16

FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV)
de potència i amb una amplària de treball de

150,92

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxa-

dora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de

0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent infe-

rior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense re-

collir la brossa

1078,00 0,14

TOTAL 10......................................................................................................................................... 124.206,41

011 MOBILIARI URBÀ
FQ11ATW2 u Banc tipus Barcino de doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,

amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respa
5.390,10

Banc tipus Barcino de doble de fusta tropical pintat i envernissat, de

200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de

fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat

amb daus de formigó

10,00 539,01

FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancor

236,16

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1

mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, anco-

rada amb dau de formigó

2,00 118,08

FQ312412 u Font tipus ATLAS per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura
en pols color marró de forma rectangul

1.584,05

Font tipus ATLAS per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció

antioxidant i pintura en pols color marró de forma rectangular, amb

una tapa de registre, broc de de llautó cromat, adaptada, ancorada

amb dau de formigó

1,00 1.584,05
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FR9AUA8P u Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers
horitzontals i taulons verticals fixats amb car

1.516,20

Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alça-

ria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'a-

cer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encas-

tats en paviment dur cada 2m

12,00 126,35

FQAD1160 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 4.713,80

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2

m d'alçada

1,00 4.713,80

FQAE4211 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals, amb estructura de fusta
hidrofugada, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'a

1.690,37

Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals, amb estruc-

tura de fusta hidrofugada, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'alçària,

amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

1,00 1.690,37

FQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb
1 molla i accessoris per a fixar a dau

777,39

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius

de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formi-

gó fet in situ

1,00 777,39

FQAM11T0 u Conjunt tipus caseta format per una estructrua quadrada amb muntants de fusta,
d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma de 1,5 m

2.560,87

Conjunt tipus caseta format per una estructrua quadrada amb mun-

tants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma de 1,5 m

amb baranes laterals.

1,00 2.560,87

FQC214H0K61G u Equip soterrat de recollida de residus municipals ref. A1 de la serie d'EQUINORD d'1
contenidor amb una capacitat de 1000 a 1500

35.467,38

Equip soterrat de recollida de residus municipals ref. A1 de la serie

d'EQUINORD d'1 contenidor amb una capacitat de 1000 a 1500 l,

bústia d'abocament d'acer pintat i ancoratges antivandàlics, amb sis-

tema d'elevació hidràulic, instal·lat

6,00 5.911,23

TOTAL 011....................................................................................................................................... 53.936,32

012 SENYALITZACIÓ
FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autoprop
1.801,98

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropul-

sada

2538,00 0,71

FBA31110 m Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

685,21

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

76,56 8,95

FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicame

171,72

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

3,00 57,24

FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicam

2.495,92

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60

cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

28,00 89,14

FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicam

324,84

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

4,00 81,21

FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 1.102,15

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·lo-

cat a terra formigonat

35,00 31,49
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TOTAL 012....................................................................................................................................... 6.581,82

013 IMPREVISTOS
PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%) 87.629,26

Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (5%)

87629,26 1,00

TOTAL 013....................................................................................................................................... 87.629,26

014 SEGURETAT I SALUT
PPA13001 u Partida alçada de cobrament integre de seguretat i salut (2%) 35.051,70

Partida alçada de cobrament integre de seguretat i salut (2%)

35051,70 1,00

TOTAL 014....................................................................................................................................... 35.051,70

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.872.591,58
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01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES..................................................................................................................... 189.372,09 10,11
01.1. MOVIMENT DE TERRES ........................................................................................................... 189.372,09

02 PAVIMENTACIÓ ............................................................................................................................................................. 360.500,34 19,25
02.1. SUBBASES, BASES I PAVIMENTS........................................................................................... 310.359,59
02.2. VORADES, RIGOLES I CUNETES ............................................................................................ 39.245,60
02.3. ESCOCELLS I GUALS ............................................................................................................... 10.895,15

03 XARXA DE CLAVEGUERAM ........................................................................................................................................ 742.982,08 39,68
03.1. XARXA PLUVIALS ...................................................................................................................... 363.201,27

03.1.1. EXCAVACIONS........................................................................................................... 11.206,91
03.1.2. CANALITZACIONS I ESCOMESES ........................................................................... 351.994,36

03.2. XARXA RESIDUALS................................................................................................................... 379.780,81
03.2.1. EXCAVACIONS........................................................................................................... 101.552,24
03.2.2. CANALITZACIONS I ESCOMESES ........................................................................... 278.228,57

04 XARXA D'ABASTAMENT .............................................................................................................................................. 65.620,89 3,50
04.1. EXCAVACIONS........................................................................................................................... 3.803,80
04.2. CANALITZACIONS I ESCOMESES........................................................................................... 43.090,93
04.3. HIDRANTS I VÀLVULES ............................................................................................................ 18.726,16

05 XARXA DE REG ............................................................................................................................................................. 38.480,77 2,05
05.1. EXCAVACIONS........................................................................................................................... 26.652,10
05.2. CANALITZACIONS ..................................................................................................................... 11.380,56
05.3. PROGRAMADOR I ALTRES ...................................................................................................... 448,11

06 XARXA ELÈCTRICA ...................................................................................................................................................... 53.647,13 2,86
06.1. SERVEIS AFECTATS................................................................................................................. 634,23
06.2. EXCAVACIONS I CANALITZACIONS........................................................................................ 8.008,98
06.3. ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES................................................................................................. 45.003,92

07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC................................................................................................................................ 54.562,35 2,91
07.1. EXCAVACIONS I CANALITZACIONS........................................................................................ 28.157,91
07.2. COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES .................................................................................... 26.404,44

08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS............................................................................................................................ 11.166,54 0,60
08.2. ARQUETES................................................................................................................................. 11.166,54

09 XARXA DE GAS ............................................................................................................................................................. 48.853,88 2,61
09.1. EXCAVACIONS I CANALITZACIONS........................................................................................ 16.073,20
09.2. OBRA MECÀNICA ...................................................................................................................... 32.780,68

10 ENJARDINAMENT ......................................................................................................................................................... 124.206,41 6,63
011 MOBILIARI URBÀ........................................................................................................................................................... 53.936,32 2,88
012 SENYALITZACIÓ............................................................................................................................................................ 6.581,82 0,35
013 IMPREVISTOS ................................................................................................................................................................ 87.629,26 4,68
014 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................................................... 35.051,70 1,87

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1.872.591,58

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS MILIONS SIS-CENTS NORANTA-SIS MIL TRES-CENTS
QUARANTA-QUATRE  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 243.436,91
6,00 % Benefici industrial ........ 112.355,49

Suma..................................................... 355.792,40

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 2.228.383,98

21% IVA ................................................ 467.960,64

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 2.696.344,62

FORTIÀ, Octubre 2014.
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