






























NO[U] LÍMIT Cristian Gómez / Bet Plans

Rubí juny 2008

AMIDAMENTS i PRESSUPOST

CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 471.151,11 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F01001 m2 0,61

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
sota linia elèctrica 4.780,00 1,00 1,00 1,00 4.780,00
vials 5.645,00 1,00 1,00 1,00 5.645,00

8.000,00 1,00 1,00 1,00 8.000,00
terrasses agrícoles 58.000,00 1,00 1,00 1,00 58.000,00

76.425,00 46.619,25 €
2 F01002 m3 7,55

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
av fatjó 15.500,00 0,20 1,00 1,00 3.100,00

3.100,00 23.405,00 €
3 F01003 m3 13,66

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
voreres 20.980,00 0,20 1,00 1,00 4.196,00

4.196,00 57.317,36 €
4 F01004 pa 6.250,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 6.250,00 €
5 F01005 m3 3,10

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
paviments en marge oest 5.645,00 0,50 1,00 1,00 2.822,50

2.822,50 8.749,75 €
6 F01006 m3 3,85

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
vials 56.530,00 0,50 1,00 1,00 28.265,00
eix aigua 3.600,00 1,00 1,00 1,00 3.600,00
topografia 10.300,00 1,00 1,00 1,00 10.300,00

42.165,00 162.335,25 €
7 F01007 m3 6,45

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
formació de voreres noves 25.000,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00
talus protecció torre elèctrica 54,00 3,00 5,00 1,00 810,00

25.810,00 166.474,50 €
8 F01008 m2 1,19

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
terrasses agrícoles 445,00 2,00 1,00 1,00 890,00

890,00 1.059,10 €

CAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ 1.856.824,02 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F02001 Tn 34,66

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 7.450,00 1,00 0,20 2,40 3.576,00
c/atenes (sector resid) 2.995,00 1,00 0,20 2,40 1.437,60
av fatjó 2.075,00 1,00 0,20 2,40 996,00
vial connexio sud 3.030,00 1,00 0,20 2,40 1.454,40

7.464,00 258.702,24 €

Perfilat i allisat de talussos amb mitjans mecànics

TOTAL AMIDAMENT

Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a
qualsevol distància i taxes abocament.

Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes a
abocador, i cànon d'abocament. S'inclou part proporcional de talls amb disc, fresats i
enderrocs de vorades per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
Demolició de paviments de peces prefabricades, panot o formigó, i base de formigó amb
mitjans mecànics, càrrega i transport de runes a abocador i cànon d'abocament. Inclou part
proporcional de vorades, encintats i escossells i retirada de mobiliari i equipament urbà a
abocador municipal.

TOTAL AMIDAMENT
Desmuntatge i retirada d'instal.lació aeria o soterrada d'enllumenat públic. Inclou
desmuntatge de cables, caixes de fusibles, quadres de comandament i tots els bàculs,
columnes, repeus i aplics, amb base de formigó, desconnexió de xarxa elèctrica. Inclou
càrrega de runes i materials sobrants i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal.

TOTAL AMIDAMENT
Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport i aplec interior, inclosa la estesa i
compactació si s'escau, segons prescripcions de la DF i transport del material sobrant a
abocador autoritzat, nucli de terraplé o cantera, a qualsevol distància i taxes abocament,
segons Direcció d'Obra.

TOTAL AMIDAMENT
Excavació en desmunt amb mitjans mecànics, inclou càrrega, transport a abocador
autoritzat, nucli de terraplé o cantera, a qualsevol distància i taxes abocament, segons
Direcció d'Obra.

TOTAL AMIDAMENT
Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la
seva excavació, càrrega ,trasport a qualsevol distància, estesa i compactació d'esplanada o
caixa de paviment segons prescripcions de la DO i part proporcional de reperfilat de
talussos amb mitjans manuals o mecànics.

TOTAL AMIDAMENT

Aglomerat asfàltic tipus D/S/G-12/20 granític, inclos subministrament, estesa, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació.

TOTAL AMIDAMENT
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2 F02002 m3 79,10

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 7.450,00 1,00 0,25 1,00 1.862,50
c/atenes (sector resid) 2.995,00 1,00 0,25 1,00 748,75
av fatjó 2.075,00 1,00 0,25 1,00 518,75
vial connexio sud 3.030,00 1,00 0,25 1,00 757,50
panot 1,00 0,15 1,00 0,00

3.887,50 307.501,25 €
3 F02003 m3 16,70

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 7.450,00 1,00 0,25 1,00 1.862,50
c/atenes (sector resid) 2.995,00 1,00 0,25 1,00 748,75
av fatjó 2.075,00 1,00 0,25 1,00 518,75
vial connexio sud 3.030,00 1,00 0,25 1,00 757,50
formigó 27.165,00 1,00 0,15 1,00 4.074,75
bici 4.610,00 1,00 0,15 1,00 691,50
panot 9.205,00 1,00 0,15 1,00 1.380,75

10.034,50 167.576,15 €
4 F02004 m2 15,90

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 14.870,00 1,00 1,00 1,00 14.870,00
c/atenes (sector resid) 3.800,00 1,00 1,00 1,00 3.800,00
av fatjó 4.400,00 1,00 1,00 1,00 4.400,00
c/ urb avets 4.095,00 1,00 1,00 1,00 4.095,00

27.165,00 431.923,50 €
5 F02005 m2 13,30

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 4.350,00 1,00 1,00 1,00 4.350,00
c/atenes (sector resid) 1.880,00 1,00 1,00 1,00 1.880,00
av fatjó 2.065,00 1,00 1,00 1,00 2.065,00
vial connexio sud 910,00 1,00 1,00 1,00 910,00

9.205,00 122.426,50 €
6 F02006 m 21,50

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 1.490,00 1,00 1,00 1,00 1.490,00
c/atenes (sector resid) 1.180,00 1,00 1,00 1,00 1.180,00
av fatjó 720,00 1,00 1,00 1,00 720,00
vial connexio sud 1.030,00 1,00 1,00 1,00 1.030,00

4.420,00 95.030,00 €
7 F02007 m 85,30

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
vianants 48,00 2,00 5,00 1,00 480,00
vehicles 12,00 1,00 5,00 1,00 60,00

540,00 46.062,00 €
8 F02008 ut 88,25

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 29,00 1,00 1,00 1,00 29,00
c/atenes (sector resid) 27,00 1,00 1,00 1,00 27,00
av fatjó 63,00 1,00 1,00 1,00 63,00

119,00 10.501,75 €
9 F02009 ut 105,60

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
arbrat existent 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00 844,80 €
10 F02010 m 20,40

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 675,00 3,00 1,00 1,00 2.025,00

985,00 1,00 1,00 1,00 985,00
725,00 1,00 1,00 1,00 725,00

passatges 225,00 5,00 1,00 1,00 1.125,00
c/atenes (sector resid) 105,00 3,00 1,00 1,00 315,00

955,00 1,00 1,00 1,00 955,00
av fatjó 245,00 1,00 1,00 1,00 245,00
vial connexio sud 505,00 1,00 1,00 1,00 505,00

6.880,00 140.352,00 €

Escossell circular de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre 240cm i  de 10 mm de gruix,
fonament i anellat de formigo HM-20

TOTAL AMIDAMENT

Base de formigó HM20/P/20/IIIA de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20mm, abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat.

TOTAL AMIDAMENT
Base granular de tot-ú artificial, compactada. Inclou subministrament, estesa refí i
compactació al 100% PM capa sub-base.

TOTAL AMIDAMENT
Paviment per a voreres de formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, acabat remolinat amb helicòpter afegint
4kg/m2 de pols d'òxid de ferro, inclòs tall de junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part
proporcional d'encofrats laterals, formació d'escossells i matavius...Inclou malla
electrosoldada de 150x150x6mm en guals de vehicles.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de paviment de panot de 20x20x4cm per a voreres, sobre
base sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment portland. Inclou part
proporcional de formació de guals deprimits.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó tipus T3
(100x14/17x28cm) i rigola de 30x30x8cm, sobre fonament de formigó HM-20, inclou part
proporcional de peces corves per a radis de gir.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de guals de vianants o vehicles amb peces prefabricades de
formigó tipus R-60/R-120 sobre base de formigó HM-20. Inclou part proporcional de peces
de remat i peces especials.

TOTAL AMIDAMENT
Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 150x115x20 de 10 mm de gruix,
fonament i anellat de formigo HM-20

TOTAL AMIDAMENT

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, inclos elements
metal.lics d'ancoratge soldats a la xapa, col.locada sobre base de formigo HM-20

TOTAL AMIDAMENT
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11 F02011 m2 11,80

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
340,00 1,00 1,00 1,00 340,00

340,00 4.012,00 €
12 F02012 m2 10,10

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
camins 1.310,00 3,00 1,00 1,00 3.930,00

2.110,00 2,00 1,00 1,00 4.220,00
places 610,00 1,00 1,00 1,00 610,00

8.760,00 88.476,00 €
13 F02013 m2 21,30

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
c/atenes (industria nova) 2.305,00 2,00 1,00 1,00 4.610,00

4.610,00 98.193,00 €
14 F02014 m 8,25

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
retenció aigua 405,00 1,00 1,00 1,00 405,00

405,00 3.341,25 €
15 F02015 ut 3.000,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 6.000,00 €
16 F02016 m 650,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
67,00 1,00 1,00 1,00 67,00

67,00 43.550,00 €
17 F02017 m2 13,45

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
cami cantera 310,00 0,15 1,00 1,00 46,50
carril bici 4.610,00 0,15 1,00 1,00 691,50
passos torrent 9,00 3,00 0,80 1,00 21,60
passos torrent 9,00 2,00 0,80 1,00 14,40

774,00 10.410,30 €
18 F02018 m 85,63

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
nivells vorera av fatjó 128,00 2,00 1,00 1,00 256,00

256,00 21.921,28 €

Paviment de sorra rentada de riu, per a zones de joc, gruix 15cm, sobre capa de geotèxtil i
base granular compactada al 98% PM de gruix 15cm. Inclou subministrament, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecànics.

TOTAL AMIDAMENT
Paviment de sauló, gruix 15cm, sobre capa de geotèxtil i base granular compactada al 98%
PM de gruix 15cm, subministrament, estesa i anivellament del material amb mitjans
mecànics.

TOTAL AMIDAMENT
Suministre i col.locació de revestiment amb resines sintètiques sobre formigó per formació
de carril bici, de color vermellòs, revestiment continu, rugos, impermeable, antipols, a base
de resina acrílica  i amb recobriment acrílic i acabat antilliscant. Aplicat en espessors d'1 a 2
mm

TOTAL AMIDAMENT
Formació de mur de pedra seca de 50cm d'alçada i 30cm de gruix sobre base de terres
compactades i base d'anivellament de formigó HM-20. Inclou part proporcional d'excavació,
anivellament, compactació del terreny i transport a abocador del material sobrant.

TOTAL AMIDAMENT
Formació de miradors mitjançant entarimat de fusta de pi cuperitzada i tractada a
l'autoclau amb tractament superficial antilliscat amb taulons de 100x19mm. Inclou part
proporcional d'elements de protecció, baranes, elements de suport i fixació, peces
especials, estructura amb perfils metàl.lics conformats en fred, fixacions mecàniques i
fonamentació mitjançant pilots de formigó armat a 20m de fondària. Inclos excavació,
càrrega i transport de material sobrant a abocador.

TOTAL AMIDAMENT
Formació de passarel.les de 3m d'amplada amb entarimat de fusta de pi cuperitzada i
tractada a l'autoclau amb tractament superficial antilliscat amb taulons de 100x19mm.
Inclou part proporcional d'elements de protecció, baranes, elements de suport i fixació,
peces especials, estructura amb perfils metàl.lics conformats en fred, fixacions mecàniques
i fonamentació amb sabates de formigó armat. Inclos excavació, càrrega i transport de
material sobrant a abocador.

TOTAL AMIDAMENT
Llosa de formigó de HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, de 18cm de gruix, amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, acabat remolinat amb helicòpter, inclòs tall de
junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals, formació
d'escossells i matavius.

TOTAL AMIDAMENT
Formació de mur de contenció de 30 cm de gruix amb una alçada variable fins a 1,25m, per
deixar coronament superior vist, formigó HA-25/P/20/Iia (segons plànols de projecte i
estudi geotècnic), abocat amb els sistemes adequats, vibrat i curat, encofrat i desencofrat
dues cares, una per a deixar vista, inclòs  i pletines per ancoratge de reixat, pasatubs de
PVC per pas d'instal.lacions, matavius, preparació de junts de formigonat, retall de corbates
i segellat de dividals, i  armadures amb quantia de 100 kg/m2 (incloent armadura de
muntatge , mermes, retalls i solapaments) en barres corrugades d'acer B 500 SD amb
segell de qualitat CIETSID, inclós p/p de separadors de PVC. Inclou part proporcional de
formació d'escales amb llosa de formigó armat i esglaonat amb formigó in situ, acabat
raspatllat per una amplada mitja de 7,5m.

TOTAL AMIDAMENT
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CAPITOL 03 XARXES DE SERVEIS
SUBCapítol 03.01 XARXA DE CLAVEGUERAM 353.718,85 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F03101 m 39,40

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
D400 860,00 1,00 1,00 1,00 860,00
D630 1.085,00 1,00 1,00 1,00 1.085,00

1,00 0,00
1.945,00 76.633,00 €

2 F03102 m 50,30

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
residuals 860,00 1,00 1,00 1,00 860,00

860,00 43.258,00 €
3 F03103 m 100,90

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
pluvials 1.085,00 1,00 1,00 1,00 1.085,00

1.085,00 109.476,50 €
4 F03104 ut 683,05

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
residuals 29,00 1,00 1,00 1,00 29,00
pluvials 34,00 1,00 1,00 1,00 34,00

63,00 43.032,15 €
5 F03105 ut 265,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
pluvials 100,00 1,00 1,00 1,00 100,00

100,00 26.500,00 €
6 F03106 m 46,30

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
residuals 517,00 1,00 1,00 1,00 517,00
pluvials 667,00 1,00 1,00 1,00 667,00

1.184,00 54.819,20 €

SUBCapítol 03.02 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 181.013,84 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F03201 m 29,50

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1.915,00 1,00 1,00 1,00 1.915,00

1.915,00 56.492,50 €
2 F03202 m 59,30

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1.915,00 1,00 1,00 1,00 1.915,00

1.915,00 113.559,50 €

Excavació, reblert, replé i compactat de rases de més de 2m de fondària i 60cm d'amplada,
amb mitjans manuals o mecànics, en qualsevol tipus de terreny. Inclou càrrega i transport
a abocador de terres, part proporcional d'enderroc i reposició de paviments en connexions
exteriors amb xarxa existent.

TOTAL AMIDAMENT

Pou de registre circular de d 120 cm de peces prefabricades de formigo, col.locades amb
morter, amb peça d'entroncament superior, solera de formigó HM-20 de 20cm de gruix,
amb mitja canya de PVC i remats amb parets laterals a 45º, graons de polipropilè,
bastiment i tapa de fosa dúctil de diàmetre 80 cm i 165 kg de pes, col.locat amb morter.
Inclou part proporcional d'excavació, càrrega i transport a abocador i feines de reparació de
paviments existents.

Subministrament i col.locació de tub de PE (AD) DN400mm, doble paret SN 8kN/m2, norma
prEN 13476-1, per una pressió interior d'1kg/cm2. Inclou assentat i recobert amb formigó
HM-20 fins la generatriu superior, part proporcional de peces especials i unió entre tubs.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de tub de PE (AD) DN630mm, doble paret SN 8kN/m2, norma
prEN 13476-1, per una pressió interior d'1kg/cm2. Inclou assentat i recobert amb formigó
HM-20 fins la generatriu superior, part proporcional de peces especials i unió entre tubs.

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
Embornal de 70x30cm de secció interior, prefabricat, bastiment i reixa tipus de fosa dúctil,
de càrrega de trencament superior a 25T segons les normes UNE 41-300-87 i EN-124,
recoberta de pintura asfàltica i col.locada amb morter. Inclou part proporcional d'excavació,
rebliment i piconatge de rasa per escomesa, càrrega i transport de terres a abocador, tub
de PE (AD) DN250mm, doble paret SN 8kN/m2, norma prEN 13476-1, per una pressió
interior d'1kg/cm2, assentat i recobert amb formigó HM-20 fins la generatriu superior, part
proporcional de peces especials i unió entre tubs i connexió a xarxa de clavegueram.

TOTAL AMIDAMENT
Formació d'escomesa a parcel.la, amb excavació, rebliment i piconatge de rasa, càrrega i
transport de terres a abocador, subministrament i col.locació de tub de PE (AD) DN250mm,
doble paret SN 8kN/m2, norma prEN 13476-1, per una pressió interior d'1kg/cm2, assentat
i recobert amb formigó HM-20 fins la generatriu superior. Inclou fita de senyalització en
parcel.les D20cm reblert amb formigó.

TOTAL AMIDAMENT

Excavació, reblert, replé i compactat de rases de menys de 2m de fondària i 60cm
d'amplada, reblert amb sorra rentada de riu fins generatriu superior del tub, amb mitjans
manuals o mecànics, en qualsevol tipus de terreny. Inclou càrrega i transport a abocador
de terres, part proporcional de protecció de conduccions en passos de calçada amb dau de
formigó HM-20, d'enderroc i reposició de paviments en connexions exteriors amb xarxa
existent.

TOTAL AMIDAMENT
Tub de polietilè de densitat alta, de 150 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
col.locat al fons de la rasa. Inclou part proporcional de peces especials, vàlvules de
comporta, ventoses i purgues, amb perico amb parets de mao arrebossat i lliscat
interiorment, bastiment i tapa de fosa dúctil.

TOTAL AMIDAMENT
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3 F03203 ut 673,12

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

7,00 4.711,84 €
4 F03204 ut 1.250,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

5,00 6.250,00 €

SUBCapítol 03.03 XARXA ELÈCTRICA 539.058,95 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F03301 ut 38.000,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00 304.000,00 €
2 F03302 m 9,20

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
2 circuits 920,00 1,00 1,00 1,00 920,00

920,00 8.464,00 €
3 F03303 m 47,43

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
2 circuits 920,00 2,00 1,00 1,00 1.840,00

1.840,00 87.271,20 €
4 F03304 m 14,60

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
naus 255,00 5,00 1,00 1,00 1.275,00
vivendes 260,00 1,00 1,00 1,00 260,00

1.535,00 22.411,00 €
5 F03305 m 20,55

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
naus 520,00 5,00 1,00 1,00 2.600,00
vivendes 405,00 1,00 1,00 1,00 405,00

3.005,00 61.752,75 €
6 F03306 ut 645,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
naus 48,00 1,00 1,00 1,00 48,00
vivendes 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00 5.160,00 €
7 F03307 pa 50.000,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 50.000,00 €

SUBCapítol 03.04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 81.494,00 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F03401 m 37,90

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1.250,00 1,00 1,00 1,00 1.250,00

1.250,00 47.375,00 €
2 F03402 m 26,50

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
Escomeses 790,00 1,00 1,00 1,00 790,00

790,00 20.935,00 €

Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb arqueta i
senyalització vertical.

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament, instal.lació i col.locació d'obra civil, aparellatge interior i transformador
d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a un Trafo, fins a 1000 KVA, inclòs
excavació, xarxa de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del
transformador i acces perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de
la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O.

Connexió amb xarxa d'abastament d'aigua existent

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
Conducció per a mitja tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs
jocs d'empalmadors i terminals connexió a ce.les estacions transformadores.

TOTAL AMIDAMENT
Conducció per a baixa tensió, inclou, excavació, replè i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (4 Circuits)

TOTAL AMIDAMENT
Subministre i col.locació conductor de baixa tensió 3x240+150 mm2 AL, inclòs jocs
d'empalmadors.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació d'armari per baixa tensió de formigó prefabricat amb portes
d'acer galvanitzat, caixa de seccionament segons normes de companyia subministradora.

TOTAL AMIDAMENT
Partida alçada a justificar per redacció de projecte elèctric, legalització, descàrrec i variants
de mitja i baixa tensió per companyia subministradora.

TOTAL AMIDAMENT

Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC
D.125, formigó HM-20 i replé compactat de les rases. Inclou part proporcional d'enderroc i
reposició de paviments en connexions exteriors amb xarxa existent.

TOTAL AMIDAMENT
Canalització telefònica per a 2 conductes, inclosa excavació, col.locació de llit, tubs de PVC
D.125, formigó HM-20 i replé compactat de les rases.

TOTAL AMIDAMENT
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3 F03403 ut 536,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
19,00 1,00 1,00 1,00 19,00

19,00 10.184,00 €
4 F03404 pa 3.000,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 3.000,00 €

CAPITOL 04 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 570.628,00 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F04001 pa 1.800,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1.800,00 €
2 F04002 ut 8.224,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 8.224,00 €
3 F04003 m 10,64

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
linia 1 1.585,00 1,00 1,00 1,00 1.585,00
linia 2 1.015,00 1,00 1,00 1,00 1.015,00
linia 3 970,00 1,00 1,00 1,00 970,00
linia 4 700,00 1,00 1,00 1,00 700,00
linia 5 720,00 1,00 1,00 1,00 720,00
linia 6 785,00 1,00 1,00 1,00 785,00
linia 7 675,00 1,00 1,00 1,00 675,00

6.450,00 68.628,00 €
4 F04004 m 9,80

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
linia 1 1.585,00 1,00 1,00 1,00 1.585,00
linia 2 1.015,00 1,00 1,00 1,00 1.015,00
linia 3 970,00 1,00 1,00 1,00 970,00
linia 4 700,00 1,00 1,00 1,00 700,00
linia 5 720,00 1,00 1,00 1,00 720,00
linia 6 785,00 1,00 1,00 1,00 785,00
linia 7 675,00 1,00 1,00 1,00 675,00

6.450,00 63.210,00 €
5 F04005 ut 1.550,40

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
61,00 1,00 1,00 1,00 61,00

61,00 94.574,40 €
6 F04006 ut 1.170,70

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
108,00 1,00 1,00 1,00 108,00

108,00 126.435,60 €

Subministrament i col.locació d'arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada
de formigó armat-vibrat no pretensat.Inclosa entrada i connexions.

TOTAL AMIDAMENT
Partida alçada a justificar per connexió a la cambra existent.

TOTAL AMIDAMENT

Partida alçada a justificar per escomesa elèctrica per enllumenat públic, segons
especificacions tècniques d'aquest projecte. Inclosa l'obra civil necessària, tramitació,
legalització i redacció de projectes amb indústria, pagament a cia. subministradora per
drets d'escomesa, plànols, direcció dòbra, legalització escomesa, taxes, embrancament i
descàrregues.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament, col.locació i connexionat de centre de comandament tipus Citi-10
d'Arelsa o equivalent preparat per a quatre circuits de sortida. Constituït per armari d'acer
inoxidable i tancaments antivandàlics i bancada en acer inox. Equipat amb comptadors de
doble tarifa i reactiva, control centralitzat tipus Urbillux amb rellotge astronòmic i equips
compactes de protecció per a una potència de contractació de fins a 31,5kW, estabilitzador-
reductor fins a 15kVA

TOTAL AMIDAMENT
Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina
de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou part proporcional de pas
de calçada inclosa excavació, formigó HM-20.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipusR.F.V. 0.6/1 Kv. secció
4x10 mm2 i conductor nu de coure de 35 mm2 per a circuit de terra.

TOTAL AMIDAMENT
Columna cilindrica simple d'acer totalment galvanitzada de 5,0 m d'alçada amb braç final
per montatge de projector galvanitzat, planxa de 4 mm i diàmetre 152 mm, amb base
platina de planxa d'acer amb carteles de 400x400 mm i portella de registre encastada de
100x300 mm. Col.locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal.lació de presa de terra, instal.lació complerta de l'interior
del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Inclou 1 projector rectangular
d'alumini extrusionat IP-66 amb làmpada de vapor de sodi d'alta pressió de 100W, amb
equip compacte, reflector d'alumini anoditzat i tancament amb vidre pla tipus TAOS d'IEP o
equivalent

TOTAL AMIDAMENT
Columna cilindrica doble d'acer totalment galvanitzada de 5,0 m d'alçada amb dos braços
finals per montatge de projector galvanitzat, planxa de 4 mm i diàmetre 152 mm, amb
base platina de planxa d'acer amb carteles de 400x400 mm i portella de registre encastada
de 100x300 mm. Col.locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal.lació de presa de terra, instal.lació complerta de l'interior
del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Inclou 2 projectors rectangulars
d'alumini extrusionat IP-66 amb làmpada de vapor de sodi d'alta pressió de 100W, amb
equip compacte, reflector d'alumini anoditzat i tancament amb vidre pla tipus TAOS d'IEP o
equivalent

TOTAL AMIDAMENT
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7 F04007 ut 1.380,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
57,00 1,00 1,00 1,00 57,00

57,00 78.660,00 €
8 F04008 ut 2.181,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
48,00 1,00 1,00 1,00 48,00

48,00 104.688,00 €
9 F04009 ut 226,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
108,00 1,00 1,00 1,00 108,00

108,00 24.408,00 €

CAPITOL 05 JARDINERIA I REG AUTOMÀTIC 845.411,18 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F05001 m2 0,46

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
10.500,00 1,00 1,00 1,00 10.500,00

10.500,00 4.830,00 €
2 F05002 m2 30,80

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
bosc 23.000,00 1,00 1,00 1,00 23.000,00
bosquets entre naus 950,00 1,00 1,00 1,00 950,00

23.950,00 737.660,00 €
3 F05003 m2 68,52

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
av can fatjó 20,00 1,00 1,00 1,00 20,00
fruiters 114,00 1,00 1,00 1,00 114,00

134,00 9.181,68 €
4 F05004 ut 166,50

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
celtis 60,00 1,00 1,00 1,00 60,00
platanus 164,00 1,00 1,00 1,00 164,00
tilia 72,00 1,00 1,00 1,00 72,00
fruiters 125,00 1,00 1,00 1,00 125,00
prunus 68,00 1,00 1,00 1,00 68,00
carpinus 33,00 1,00 1,00 1,00 33,00
quercus 33,00 1,00 1,00 1,00 33,00
olea 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

563,00 93.739,50 €

TOTAL AMIDAMENT

Neteja i esbrossada de bosc existent amb aclarida i eliminació de peus en mal estat i
aclarida de sotabosc amb mitjans manuals i mecànics amb càrrega i transport a abocador
autoritzat. Inclou part proporcional de mesures de protecció dels elements a conservar.

Columna simple tipus Stick d'IEP o equivalent de 10m d'alçada i braç de 2m amb fust
troncocònic fabricat en dos trams en planxa d'acer al carboni i acabat galvanitzat en calent i
pintat en gris forja, portella registrable i platina i dau de formigó HM-20 de
150x150x150cm. Inclou lluminària tancada tipus AP-101 amb vidre refractor constituïda
per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor
de sodi de pressió alta de 150 w. Inclòs el connexionat i orientació de la luminària.

TOTAL AMIDAMENT
Columna doble tipus Stick d'IEP o equivalent de 10m d'alçada i braç de 2m amb fust
troncocònic fabricat en dos trams en planxa d'acer al carboni i acabat galvanitzat en calent i
pintat en gris forja, portella registrable i platina i dau de formigó HM-20 de
150x150x150cm. Inclou 2 lluminàries tancades tipus AP-101 amb vidre refractor
constituïda per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a
làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w. Inclòs el connexionat i orientació de la
luminària.

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i transport d'arbrat d'alineació (celtis, platanus, tilia, amatllers, prunus,
carpinus, quercus i olea) de 18/20 cm de perímetre, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica i guix, de primera qualitat segons les NTJ. Seleccionat a viver per la D.F. i en
garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari. Inclou plantació i
atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb mitjans
mecànics, formació  d'escossell i els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la
recepció de l'obra i excavació de clot de plantació de dimensions 0,80x0,80 m, amb mitjans
mecànics

Subministrament, col.locació i instal.lació de balisa de fosa d'alumini i reflector i deflectors
de lames de fosa d'alumini amb equip i làmpada de 40w i protecció IP-64, ancorada amb
perns d'ancorartge sobre fonament de formigó HM-20 de 30x30cm

TOTAL AMIDAMENT

Formació de bosc mediterrani amb subministrament i plantació de plançons en multipot a
base de quercus ilex i pinus pinea amb una densitat de 2pl/m2, formació de sotabosc amb
spartium, crataegus i pistacea, en contenidor d'1l, hidrosembra de tota la superficie. Inclou
subministre i plantació, escarificat, anivellació i adobament de base, segons criteri de la DO
i segons indicacions dels tècnics ambientals.

TOTAL AMIDAMENT
Subminstrament i col.locació de protecció de tronc d'arbre>35cm de diàmetre, format per
taulons de fusta tractada, fins a 2m d'alçada, sobre proteccions de poliestire de
10x10x5cm, lligats amb filferro de lligar d'1,3mm, inclou poda d'aclarida d'arbres de
tamany gran amb utilització de camió cistella fins a 10m d'alçada, i si es necessari
motoserra.

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
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5 F05005 ut 35,80

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
563,00 1,00 1,00 1,00 563,00

563,00 20.155,40 €
6 F05006 m2 25,90

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
festuca+stipa 830,00 1,00 1,00 1,00 830,00

830,00 21.497,00 €
7 F05007 m2 28,90

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
festuca+stipa 2.400,00 1,00 1,00 1,00 2.400,00

2.400,00 69.360,00 €
8 F05008 m2 8,60

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
830,00 1,00 1,00 1,00 830,00
2.400,00 1,00 1,00 1,00 2.400,00

3.230,00 27.778,00 €
9 F05009 m2 0,85

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
prat 58.000,00 1,00 1,00 1,00 58.000,00

58.000,00 49.300,00 €
10 F05010 m2 21,80

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
abelia+hedera 100,00 2,00 1,00 1,00 200,00
lavanda+rosmarinus+laurus+thymus 193,00 3,00 1,00 1,00 579,00
lavanda+rosmarinus+laurus+thymus 400,00 2,00 1,00 1,00 800,00
nerium+tamarix+spartium 85,00 3,00 1,00 1,00 255,00

1.834,00 39.981,20 €

Subministrament i plantació d'arbustiva tipus spartium, abelia, thymus, rosmarinus, laurus,
nerium... Segons detalls de plantació, presentat en contenidor de 3l de 60 a 80cm d'alçada,
amb bona estructura aeria i radicular, plantat amb una densitat de 4pl/m2. Inclou plantació
amb obertura de forat de 40x40cm, aportació d'adob mineral, tapat de sot, formació
d'escossell, els tres primers regs de plantació i manteniment per un periode de 2 anys, a
raó de 0,5ut/m2 de cada espècie i capa de mulching d'escorça de pi d'entre 20 i 40mm de
diàmetre i en 8cm de gruix.

TOTAL AMIDAMENT

inclou part proporcional d'excavació i rebliment de rases, piconatge de terres, inclòs
càrrega i transport de terres sobrants a abocador autoritzat), difussor emergent (amb una
alçaria d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5m, amb rosca femella de 1/2'', amb
vàlvula antidrenatge, amb regulador de pressió incorporat, equipat amb tobera standard,
inclosa l'excavació del pou, les unions amb la canonada, la fixació amb morter de ciment i
reblert del forat fins a la rasant prevista)

TOTAL AMIDAMENT
Prat natural amb hidrosembra realitzada en dues passades.Inclou 10m3/ha, 1800kh/ha de
mulch de cel.lulosa de fibra curta, 400kg/ha adob òrgano-mineral d'alliberament lent,
300kg/ha barreja de llavors.

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i estesa de barreja de llavors (segons varietas definides en memòria), per
parerre urbà. Inclou sembra amb mitjans manuals o mecànics, aportació de 30cm de terra
vegetal, adobada a granell amb mitjans manuals.

TOTAL AMIDAMENT
Formació de xarxa de reg automàtic per aspersió/difusió de parterre de gespa, formada
per: part proporcional d'escomesa a la xarxa existent de 5m3/h (inclòs enllaços, vàlvules,
drets de connexió, comptador i pericó, tot segons especificacions de la companyia), pericó
sectorial (60x80x80cm d'obra arrebossat i lliscat, marc i tapa de fosa amb pou de graves),
by-pass sectorial (format per electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga
d'1''1/2, vàlvules de comporta pn16 d'1''1/2, tot amb part proporcional de peces especials,
subministrament, col.locació i muntatge), programador autònom i consola de programació
(tipus TBOS o equivalent de 4 estacions, inclos part proporcional de peces de connexió,
subministrament, col.locació i muntatge dins pericó)inclou part proporcional d'excavació i
rebliment, tub de polietilè de 32/40/50mm de diàmetre exterior (baixa densitat i 6atm de
pressió nominal, amb part proporcional de peces especials, subministrament i muntatge en
rasa,

Formació de xarxa de reg automàtic per degoteig d'arbrat, formada per: part proporcional
d'escomesa a la xarxa existent de 5m3/h (inclòs enllaços, vàlvules, drets de connexió,
comptador i pericó, tot segons especificacions de la companyia), pericó sectorial
(60x80x80cm d'obra arrebossat i lliscat, marc i tapa de fosa amb pou de graves), by-pass
sectorial (format per electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga d'1'',
regulador de pressió de bronze d'1'' de sortida, 0,5 a 5 atm, filtre d'anelles de plàstic
reforçat amb fibra de vidre d'1'' 1/2 amb pressa manomètrica i vàlvula de neteja, vàlvules
de comporta pn16 d'1''1/2, tot amb part proporcional de peces especials, subministrament,
col.locació i muntatge), programador autònom i consola de programació (tipus TBOS o
equivalent de 4 estacions, inclos part proporcional de peces de connexió, subministrament,
col.locació i muntatge dins pericó), tub de polietilè de 32mm de diàmetre exterior (baixa
densitat i 6atm de pressió nominal, amb part proporcional de peces especials,
subministrament i muntatge en rasa,

TOTAL AMIDAMENT

inclou part proporcional d'excavació i rebliment de rases, piconatge de terres, inclòs
càrrega i transport de terres sobrants a abocador autoritzat), anella de degoteig (amb tub
de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior, amb degoters autocompensants integrats i
disposats cada 0,3 m, amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb
barrera física contra l'entrada d'arrels).

Subministrament, transport i plantació de festuca i stipa, en contenidor de 9cm, de primera
qualitat segons les NTJ. Seleccionat a viver per la DO i amb garantia durant el primer any,
inclou l'acopi provisional en cas necessari.
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11 F05011 m2 8,72

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1.834,00 1,00 1,00 1,00 1.834,00

1.834,00 15.992,48 €
12 F050012 m2 2,56

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
terrasses agrícoles 445,00 2,50 1,00 1,00 1.112,50

1.112,50 2.848,00 €

CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 10.461,11 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F06001 ut 97,50

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00 780,00 €
2 F06002 ut 90,10

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
15,00 1,00 1,00 1,00 15,00

15,00 1.351,50 €
3 F06003 ut 102,70

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
12,00 1,00 1,00 1,00 12,00

12,00 1.232,40 €
4 F06004 ut 180,60

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00 1.444,80 €
5 F06005 m 0,47

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
2.075,00 1,00 1,00 1,00 2.075,00

2.075,00 975,25 €
6 F06006 m 1,87

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
268,00 1,00 1,00 1,00 268,00

268,00 501,16 €
7 F06007 m 2,90

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
48,00 30,00 1,00 1,00 1.440,00

1.440,00 4.176,00 €

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col·locació de teixit de fibra de coco de 50x50cm i 1cm de gruix per a
estabilització de talussos. Inclou fixació amb quatre claus d'acer de diàmetre 4mm i 20cm
de llargada.

TOTAL AMIDAMENT

Formació de xarxa de reg automàtic per degoteig d'arbustives/tapitzants, formada per: part
proporcional d'escomesa a la xarxa existent de 5m3/h (inclòs enllaços, vàlvules, drets de
connexió, comptador i pericó, tot segons especificacions de la companyia), pericó sectorial
(60x80x80cm d'obra arrebossat i lliscat, marc i tapa de fosa amb pou de graves), by-pass
sectorial (format per electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga d'1'',
regulador de pressió de bronze d'1'' de sortida, 0,5 a 5 atm, filtre d'anelles de plàstic
reforçat amb fibra de vidre d'1'' 1/2 amb pressa manomètrica i vàlvula de neteja, vàlvules
de comporta pn16 d'1''1/2, tot amb part proporcional de peces especials, subministrament,
col.locació i muntatge), programador autònom i consola de programació (tipus TBOS o
equivalent de 4 estacions, inclos part proporcional de peces de connexió, subministrament,
col.locació i muntatge dins pericó), tub de polietilè de 32/40/50mm de diàmetre exterior
(baixa densitat i 6atm de pressió nominal, amb part proporcional de peces especials,

subministrament i muntatge en rasa, inclou part proporcional d'excavació i rebliment de
rases, piconatge de terres, inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador
autoritzat), tub amb degoters (polietilé de baixa densitat 4atm. de 17mm de diàmetre
exterior i 14,6mm de diàmetre interior, amb gotejadors termosoldats interiorment cada
40cm per a un cabal de 2,3l/h auto-compensan, col.locada al fons de la rasa)

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb
suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra civil

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb
suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb
suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.

TOTAL AMIDAMENT
Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,60x0,90
m, amb suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra civil

TOTAL AMIDAMENT
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 10 cm 2/5.5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

TOTAL AMIDAMENT
Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua o discontínua de 40 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

TOTAL AMIDAMENT
Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

TOTAL AMIDAMENT
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CAPITOL 07 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ 102.172,20 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F07001 ut 78,24

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
105,00 1,00 1,00 1,00 105,00

105,00 8.215,20 €
2 F07002 ut 1.445,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

4,00 5.780,00 €
3 F07003 ut 1.040,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
61,00 1,00 1,00 1,00 61,00

61,00 63.440,00 €
4 F07004 ut 1.029,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 3.087,00 €
5 F07005 1.398,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 4.194,00 €
6 F07006 ut 1.175,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

6,00 7.050,00 €
7 F07007 ut 1.120,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 3.360,00 €
9 F07009 ut 6.296,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 6.296,00 €
10 F07010 ut 250,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 750,00 €
11 F07011 m 228,95

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
850,00 1,00 1,00 1,00 850,00

850,00 194.607,50 €

Subministrament i col.locació de tanca formada per tubulars d'acer galvanitzats de 75mm
de diàmetre i alçada variable entre 180 i 250cm, fixada a platina base de 300mm d'ample i
10 d'espessor, ancorada a fonament de formigó HM-20 mitjançant perns d'ancoratge.
Inclòs excavació, càrrega i transport de terres a abocador i formigonament de fonament
corregut de 40x60cm.

TOTAL AMIDAMENT

Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diametre i 1,5 mm de
gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix, 2 eixos de gir, suport de paperera format
per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de gruix, 2 pletines
d'ancoratge amb cartel.les cargolada al paviment de vorera amb 4 perns d'expansio m8.

Font tipus atlàntida de santa&cole o equivalent, inclou mòdul de reixa i connexions a les
xarxes de clavegueram i aigua, inclòs comptador

TOTAL AMIDAMENT

Cavall mòbil, de la casa Richter, format per cos de fusta montat sobre ressort de llàmina
flexible amb revestiment de plàstic per a 1 infant, amb 1 peu d'ancoratje prefabricat.
REF.424150

TOTAL AMIDAMENT
Balancí basculant, de la casa Richter, de troncs de fusta tractada per a 4 infants, amb
estructura de soport de troncs.REF.611500

TOTAL AMIDAMENT
Disc per a saltar, de 100cm de diàmetre, de la casa Richter, a base de plataforma
d'entarimat de fustes asserrades sense nucli i respatllades de 45mm atornillades amb
juntes d'expansió, fixat amb 3 molles revestides, amb cimentació de formigó prefabricat.
REF. 60600

TOTAL AMIDAMENT
Gronxador simple de troncs de fusta desescorçada i tractada, amb seients de goma amb
insercions d'acer, suspenció mitjançant cadenes galvanitzades en calent i fixacions
giratòries sobre coxinets simples autolubricats, amb 2 daus de cimentació de 60x60x70 cm.
REF. 612000

TOTAL AMIDAMENT
Casa de fusta amb xarxa de la casa Richter, amb sostre a base d'entarimat de fustes de
45mm, amb postes de soport de 14x14cm, amb niu de corda de 19mm de sis torons
Corocord tipo Hercules,amb cimentació de 4 daus de 50x80x80cm.REf. 419000

TOTAL AMIDAMENT
Tobogan petit de la casa Richter, d'una sola peça d'acer inoxidable de 2-3 mm de gruix de
100cm d'amplada, amb passamà de diàmetre 42mm, amb costats de 16 a 20 cm, per a
altures de caiguda lliure de 1 m, amb cimentació a base d'un dau de 30x70x70cm.Ref.
363300

TOTAL AMIDAMENT

Banc model Bancal de la casa  Santa&cole format per dos trams amb un respatlle, amb
unes dimensions de 225x51x45 cm per mòdul,amb estructura de planxa doblegada d'acer
de 6mm amb protecció antioxidant i pintada, amb seient i respatlle de taulons de fusta
massissa de 50/65x 160mm de secció i longituds variables, de fusta tropical amb
bloquejador de tanins, amb tornilleria de fixació dels taulons d'acer tractat amb protecció
antioxidant. L'ancaltge es realitza mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb
protecció antioxidant, que s'introduixen als orificis previament realitzats sobre el paviment i
re omplerts amb resines epoxi o similar.

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
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CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT 41.000,00 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F08001 PA 41.000,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 41.000,00 €

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT 145.000,00 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F09001 PA 145.000,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 145.000,00 €

CAPITOL 10 IMPREVISTOS 578.000,00 €
NUM. CODI UA PREU DESCRIPCIÓ
1 F10001 PA 578.000,00

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL
1,00 1,00

1,00 578.000,00 €

Partida alçada de cobrament integre pel control de qualitat (0,7% PEM)

TOTAL AMIDAMENT

Partida alçada de cobrament integre per l'Estudi de Seguretat i Salut (2,5% PEM)

TOTAL AMIDAMENT

Partida alçada a justificar per imprevistos i afectacions a tercers (10% PEM)

TOTAL AMIDAMENT
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CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT

01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 8,2% 471.151,11 €

02 PAVIMENTACIÓ 32,1% 1.856.824,02 €

03.01 XARXA DE CLAVEGUERAM 6,1% 353.718,85 €

03.02 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 3,1% 181.013,84 €

03.03 XARXA ELÈCTRICA 9,3% 539.058,95 €

03.04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1,4% 81.494,00 €

04 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 9,9% 570.628,00 €

05 JARDINERIA I REG AUTOMÀTIC 14,6% 845.411,18 €

06 SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 0,2% 10.461,11 €

07 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ 1,8% 102.172,20 €

08 CONTROL DE QUALITAT 0,7% 41.000,00 €

09 SEGURETAT I SALUT 2,5% 145.000,00 €

10 IMPREVISTOS 10,0% 578.000,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 100,0% 5.775.933,26 €

13% DESPESES GENERALS 750.871,32 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 346.556,00 €

Subtotal 6.873.360,58 €

16% IVA 1.099.737,69 €

TOTAL 7.973.098,27 €

*NOTA: A l'hora de fer els amidaments i el pressupost, s'ha supossat el cas més desfavorable, és a dir, tenint en compte els
enderrocs d'elements existents com ara asfalt, voreres de panot... En cas de que en obra no siguin necessàries aquestes
partides, això suposarà un estalvi en obra que servirà per a fer front a possibles errors i imprevistos.

A totes les partides amb la descripció "transport a abocador autoritzat", es considera la possibilitat de fer l'aportació al reblert
del forat d'extracció d'argiles de Cova Solera. El propietari d'aquesta extracció assumirà els costos de la restauració dels
talussos i de tots els elements de projecte de la baixada al forat (dins de l'apartat de l'eix de l'aigua).

Els canals de graves dels aparcaments de les noves empresses que s'implantaran -els quals realitzaran la fitodepuració de les
aigües pluvials-, aniran a càrrec dels propietaris.


