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Resum de pressupost 



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.50.51  ELECTRICITAT 21.500,00

Titol 3 01.50.53  ENLLUMENAT 49.928,11

Titol 3 01.50.55  BOMBES DIPÒSIT 4.101,23

Titol 3 01.50.57  AIGUA POTABLE 1.700,00

Capítol 01.50  INSTAL.LACIONS 77.229,34

Titol 3 01.60.61  PERÍMETRES - ADEQUACIÓ I REPARACIÓ VORERES 25.332,86

Titol 3 01.60.65  PAVIMENTS INTERIORS 136.651,81

Capítol 01.60  FERMS I PAVIMENTS 161.984,67

Titol 3 01.80.81  MOBILIARI URBÀ 13.945,68

Titol 3 01.80.83  JOCS INFANTILS 31.694,90

Titol 3 01.80.85  ELEMENTS SALUDABLES I ESPORTIUS 12.777,79

Titol 3 01.80.87  HORT URBÀ 28.679,53

Capítol 01.80  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 87.097,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
326.311,91

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  ENDERROCS I TREVALLS PREVIS 4.168,56

Capítol 01.20  MOVIMENT DE TERRES 47.781,11

Capítol 01.30  ESTRUCTURA DIPÒSIT 85.479,66

Capítol 01.40  SANEJAMENT 59.744,72

Capítol 01.50  INSTAL.LACIONS 77.229,34

Capítol 01.60  FERMS I PAVIMENTS 161.984,67

Capítol 01.70  JARDINERIA I REG 65.483,36

Capítol 01.80  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 87.097,90

Capítol 01.90  SENYALITZACIÓ VIÀRIA 355,36

Capítol 01.98  CONTROL DE QUALITAT 8.172,50

Capítol 01.99  SEGURETAT I SALUT 12.108,70

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR 609.605,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
609.605,88

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

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

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR 609.605,88

609.605,88

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 10  ENDERROCS I TREVALLS PREVIS

1 F2131223 m3 47,04 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona carrer freser 10,000 6,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 F216R243 m 4,05 Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parcel.la principal 1,000 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

3 FQBA1210 u 108,91 Protecció arbres,D=31cm,h=127cm,acer galv.,2pec.planxa despleg.42x13x2x1,5mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parcel.la Migdia 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F213XPA1 PA 2.000,00 Enderroc fonamentacions ocultes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 20  MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 0,62 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urb. plaça zona carrer Segre 1.287,250 1,000 1,000 1,000 1.287,250 C#*D#*E#*F#

2 Urb. triangle 570,170 1,000 1,000 1,000 570,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.857,420

2 F2212192 m3 7,26 Excavació p/rebaix,capa terra veg.,pala excav.,trans.lloc aplec+apilada conserv.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons càlculs moviment terres annex
04

2 Excavació en desmunt 284,400 284,400 C#*D#*E#*F#

4 Excavació fins dipòsit soterrat cota
+95.55 in

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

5 inclosa sobreexcavació +talús 1:1 26,100 17,400 4,500 2.043,630 C#*D#*E#*F#

7 excavació fosat bombes 2,300 2,300 1,000 5,290 C#*D#*E#*F#

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2.333,320

3 F2412033 m3 1,70 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec.,rec.<=2km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons càlculs moviment terres annex
04

2 volum a desmuntar sense comptar dip. 155,320 155,320 C#*D#*E#*F#

3 volum excavat dipòsit 2.333,320 2.333,320 C#*D#*E#*F#

4 volum sobrant 175,680 -1,000 -175,680 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 2.312,960 0,300 693,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.006,848

4 F226170F m3 6,70 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.adeq.excav.g<=25cm,95%PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons càlculs moviment terres annex
04

2 volum a desmuntar sense comptar dip. 155,320 155,320 C#*D#*E#*F#

3 volum excavat dipòsit 2.333,320 2.333,320 C#*D#*E#*F#

4 volum sobrant 175,680 -1,000 -175,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.312,960

5 F222142A m3 8,63 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conductes 315 152,670 0,900 1,400 192,364 C#*D#*E#*F#

2 conductes 200 6,100 0,900 1,000 5,490 C#*D#*E#*F#

3 conductes 160 67,000 0,800 0,700 37,520 C#*D#*E#*F#

4 pericons 100x100 x h>90cm 1,600 1,600 1,400 7,000 25,088 C#*D#*E#*F#

5 pericons 60x60x h<90cm 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Fonamentació paret bloc formigó

8 Perímetre hort urbà 131,500 0,600 0,300 1,150 27,221 C#*D#*E#*F#

9 recinte instal.lacions i taquilles 2,620 8,660 0,300 6,807 C#*D#*E#*F#

11 Petanques 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

12 4,000 0,400 0,400 4,000 2,560 C#*D#*E#*F#

13 Jocs infantils

14 Gronxadors 3,000 1,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

15 Tirolina 4,000 2,000 0,400 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#

16 Elements Saludables

17 Cintura 0,600 0,600 0,500 0,180 C#*D#*E#*F#

18 Volant 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

19 Barres 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

20 Pedals 0,400 0,400 0,400 0,064 C#*D#*E#*F#

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 321,944

6 F2221774 m 10,61 Excav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació enllumenat

2 Freser a Segre 37,060 0,400 0,700 10,377 C#*D#*E#*F#

3 Segre 25,130 0,400 0,700 7,036 C#*D#*E#*F#

4 24,910 0,400 0,700 6,975 C#*D#*E#*F#

5 25,020 0,400 0,700 7,006 C#*D#*E#*F#

6 Terri 23,590 0,400 0,700 6,605 C#*D#*E#*F#

7 Passadís paral.lel edifici 47,580 0,400 0,700 13,322 C#*D#*E#*F#

8 8,000 0,400 0,700 2,240 C#*D#*E#*F#

9 Vial diagonal 33,150 0,400 0,700 9,282 C#*D#*E#*F#

10 20,460 0,400 0,700 5,729 C#*D#*E#*F#

11 44,620 0,400 0,700 12,494 C#*D#*E#*F#

12 6,900 0,400 0,700 1,932 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,998

7 F2R450D7 m3 5,17 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 24t,rec.5-10km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons càlculs moviment terres annex
04

2 Esbrossada 1.857,420 0,200 371,484 C#*D#*E#*F#

3 Volum sobrant 175,680 175,680 C#*D#*E#*F#

5 afegir C#*D#*E#*F#

6 conductes 315 152,670 0,900 1,400 192,364 C#*D#*E#*F#

7 conductes 200 6,100 0,900 1,000 5,490 C#*D#*E#*F#

8 conductes 160 67,000 0,800 0,700 37,520 C#*D#*E#*F#

9 pericons 100x100 x h>90cm 1,600 1,600 1,400 7,000 25,088 C#*D#*E#*F#

10 pericons 60x60x h<90cm 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 a deduir

12 conductes 315 152,670 0,550 0,600 -1,000 -50,381 C#*D#*E#*F#

13 conductes 200 6,100 0,450 0,500 -1,000 -1,373 C#*D#*E#*F#

14 conductes 160 67,000 0,400 0,400 -1,000 -10,720 C#*D#*E#*F#

15 pericons 100x100 x h>90cm 1,300 1,300 1,200 -7,000 -14,196 C#*D#*E#*F#

16 pericons 60x60x h<90cm 0,900 0,900 0,800 -6,000 -3,888 C#*D#*E#*F#

18 Fonamentació paret bloc formigó

19 Perímetre hort urbà 131,500 0,600 0,300 1,150 27,221 C#*D#*E#*F#

20 recinte instal.lacions i taquilles 2,620 8,660 0,300 6,807 C#*D#*E#*F#

22 Petanques 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

23 4,000 0,400 0,400 4,000 2,560 C#*D#*E#*F#

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

24 Jocs infantils

25 Gronxadors 3,000 1,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

26 Tirolina 4,000 2,000 0,400 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#

27 Elements Saludables

28 Cintura 0,600 0,600 0,500 0,180 C#*D#*E#*F#

29 Volant 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

30 Barres 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#

31 Pedals 0,400 0,400 0,400 0,064 C#*D#*E#*F#

33 Esponjament 788,550 0,330 260,222 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.048,772

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 30  ESTRUCTURA DIPÒSIT

1 F3Z152P1 m2 10,52 Capa neteja+anivell. g=10cm form. reciclat HL-150/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat recicl

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa fonaments 12,200 20,900 254,980 C#*D#*E#*F#

2 a deduir fossat bombes 1,500 1,500 -1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fossat bombes 2,300 2,300 5,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,270

2 E3C515C4 m3 103,59 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/10/IIa,bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa fonaments 12,200 20,900 0,400 101,992 C#*D#*E#*F#

2 a deduir fossat bombes 1,500 1,500 0,040 -1,000 -0,090 C#*D#*E#*F#

3 Fossat bombes 2,300 2,300 0,400 2,116 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,018

3 E3CB3000 kg 1,37 Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons quantia 104,180 51,770 5.393,399 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.393,399

4 E3CDC100 m2 25,97 Encofrat taulons p/llosa fonam.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit pluvials 2,000 20,900 0,400 16,720 C#*D#*E#*F#

2 2,000 12,200 0,400 9,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,480

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

5 F32525C4 m3 113,40 Formigó p/murs cont.,h<=6m,HA-25/B/10/IIa,bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur Dipòsit 2,000 12,000 3,700 0,350 31,080 C#*D#*E#*F#

2 2,000 20,000 3,700 0,350 51,800 C#*D#*E#*F#

3 Mur fossat bombes 2,000 1,500 1,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,300 1,000 0,400 1,840 C#*D#*E#*F#

5 increment 30% m3 en fossat bombes 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 (encofrat a una cara) 0,300 1,200 0,360 C#*D#*E#*F#

7 0,300 1,840 0,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,832

6 F32B300Q kg 1,51 Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=6m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons quantia 113,400 51,770 5.870,718 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.870,718

7 F32D1A06 m2 22,08 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=6m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur dipòsit 2,000 20,700 3,700 153,180 C#*D#*E#*F#

2 2,000 20,000 3,700 148,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 12,000 3,700 88,800 C#*D#*E#*F#

4 2,000 11,300 3,700 83,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 473,600

8 F32DC103 m2 28,81 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,1c.,h<=3m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur fossat bombes 4,000 1,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 G4LVB5HG m2 90,32 Sostre 35+5cm,h=llosa alv.f.pretes.35cm ampl.=100-120cm,+ junt lat.obert super.,mom.flect=285,16-337

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre dipòsit 12,000 20,600 247,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,200

10 44SLCD51 m2 9,84 Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 15x15cm,D=5mm,0,06m3/m2 form.estructural HA-25/B/10/I,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre dipòsit 12,000 20,600 247,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,200

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

11 E7J5C4H2 m 21,60 Segell.junt.hidroexpcautxú,secció 2x2cm,col.adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre unió llosa- mur 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

2 junts de formigonat mur 3,700 2,000 7,400 C#*D#*E#*F#

3 junt formigonat fossat bombes 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 reserva 3,700 2,000 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,800

12 G7883202 m2 9,07 Imperm.parament,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cares interiors dipòsit 2,000 20,000 3,700 148,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 11,300 3,700 83,620 C#*D#*E#*F#

3 llosa fonamentació 20,000 11,300 226,000 C#*D#*E#*F#

4 parets fossat bombes 1,500 1,000 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 fossat bombes 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,870

13 F9G4X682 m2 17,24 Recrescut llosa pendent1% form.+fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recrescut interior llosa 11,700 18,500 216,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,450

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 40  SANEJAMENT

1 FD5F12ED m 297,28 Canal plàstica,N200 C250 H26 marca ACOa=200-250mm,h=200-250mm,s/perfil lat.,reixa acer galv. ranur.,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís edifici - separació fases 1,000 96,680 96,680 C#*D#*E#*F#

2 Inici camí diagonal 1,000 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#

3 Accés bitlles 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,130

2 FD5FC196 m 118,56 Canal plàstica,Self200 A15 H15 a=100-200mm,h=130-160mm,+perfil lat.,reixa plàstic nerva.,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hort urbà 1,000 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#

2 1,000 9,850 9,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

3 ED7FT650 m 68,46 Clavegueró tub PVC.,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella elastom.

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conducte passadís edifici 29,400 29,400 C#*D#*E#*F#

2 32,770 32,770 C#*D#*E#*F#

3 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#

4 conducte carrer segre 54,310 54,310 C#*D#*E#*F#

5 hort urbà 13,740 13,740 C#*D#*E#*F#

6 13,390 13,390 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 sobreeixidor 6,910 6,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,670

4 ED7FT450 m 52,81 Clavegueró tub PVC.,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p/unió anella elastom.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vaina impulsió bombes 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

2 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,100

5 ED7FT350 m 42,77 Clavegueró tub PVC,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN4,p/unió anella elastom.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conductes passadís edifici 10,500 6,000 63,000 C#*D#*E#*F#

2 conducte carrer segre 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

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

4 desaigüe quart aigües 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

6 FDK282GA u 149,54 Pericó regist.fàbrica maó,60x60x90cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter ciment 1:8,s/solera m.calat,

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 FDK282J9 u 242,89 Pericó regist.fàbrica maó,1x1x1 m,p/inst.serveis,+lliscat int.morter mixt 1:2:10,s/solera m.cala

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 FDKZHJB4 u 107,18 Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 FDKZHLB4 u 152,59 Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,B125,col.mort.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

10 GD5BU010 m 12,87 Tub drenant 0,20 m tela geotèxtil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Migdia 29,350 29,350 C#*D#*E#*F#
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 29,350

11 FDK2XCLA pa 1.300,00 Partida alçada d'abonament íntegre connexió clavegueram

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 50  INSTAL.LACIONS
Titol 3 51  ELECTRICITAT

1 FG11X000 pa 2.800,00 Subministrament armari caixa seccionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG11P002 pa 8.000,00 Escomesa elèctrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG11P001 pa 1.500,00 Legalitzacions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG11X001 pa 9.200,00 Subminstrament i muntatge armari centralitzador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 50  INSTAL.LACIONS
Titol 3 53  ENLLUMENAT

1 FHR1XDUN u 3.615,30 Conjunt columna 8m, luminària, projectors LEDS model DUNE marca LAMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Freser 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

5 Vial façana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FHR1XSMP u 4.810,50 Conjunt columna 9m, luminària, projectors LEDS model SMAP marca LAMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

2 Vial Diagonal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FG22TH1K m 3,07 Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 Instal.lació enllumenat

2 Freser a Segre 37,060 37,060 C#*D#*E#*F#

3 Segre 25,130 25,130 C#*D#*E#*F#

4 24,910 24,910 C#*D#*E#*F#

5 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#

6 Terri 23,590 23,590 C#*D#*E#*F#

7 Passadís paral.lel edifici 47,580 47,580 C#*D#*E#*F#

8 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial diagonal 33,150 33,150 C#*D#*E#*F#

10 20,460 20,460 C#*D#*E#*F#

11 21,540 21,540 C#*D#*E#*F#

12 44,620 44,620 C#*D#*E#*F#

13 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

14 resguard cable x cada element 3,000 11,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,960

4 FG312324 m 2,04 Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació enllumenat

2 Freser a Segre 37,060 37,060 C#*D#*E#*F#

3 Segre 25,130 25,130 C#*D#*E#*F#

4 24,910 24,910 C#*D#*E#*F#

5 25,020 25,020 C#*D#*E#*F#

6 Terri 23,590 23,590 C#*D#*E#*F#

7 Passadís paral.lel edifici 47,580 47,580 C#*D#*E#*F#

8 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 Vial diagonal 33,150 33,150 C#*D#*E#*F#

10 20,460 20,460 C#*D#*E#*F#

11 21,540 21,540 C#*D#*E#*F#

12 44,620 44,620 C#*D#*E#*F#

13 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

14 resguard cable x cada element 3,000 11,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,960

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 50  INSTAL.LACIONS
Titol 3 55  BOMBES DIPÒSIT

1 ENN2U020 u 3.976,58 Est.bomb.estacionària,2bombes submergibles,d.imp.=100mm,2Kw,11l/sh=6m,socol+tubs guia,inst.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 F618681L m2 44,60 Paret 20cm,h<=1m,bloc foradat llis 400x200x200mm p/revestir,col.morter 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret retenció dipòsit 11,300 0,200 2,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,260

3 FG22TF1K m 2,65 Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 impulsió cap a col.lector 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 50  INSTAL.LACIONS
Titol 3 57  AIGUA POTABLE

1 FG11XPAA pa 1.700,00 Partida alçada a jutificar escomesa aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 60  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 61  PERÍMETRES - ADEQUACIÓ I REPARACIÓ VORERES

1 F219X001 m 24,07 Arrencada vorada pedra martell trencador manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Freser

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

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

4 gual 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Segre

6 gual 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

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

8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 gual 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Carrer Terri

11 gual 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

12 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

13 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

14 gual 8,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 gual 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

16 Carrer Migdia
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

17 gual 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 F219X002 m2 24,35 Demol.paviment panot ampl.<=0,6m, martell trencador +càrrega cam.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Freser

2 14,150 0,300 4,245 C#*D#*E#*F#

3 12,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

4 3,300 0,300 0,990 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Segre

6 36,730 0,300 11,019 C#*D#*E#*F#

7 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

8 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Terri 23,780 0,300 7,134 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,788

3 F219X003 m2 12,30 Demol.paviment panot ampl.<=1m, martell trencador +càrrega cam.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Freser

2 3,000 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#

4 gual 8,000 0,900 7,200 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Segre

6 inclou gual 39,250 0,900 35,325 C#*D#*E#*F#

7 inclou gual 19,460 0,900 17,514 C#*D#*E#*F#

8 7,150 0,900 6,435 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Terri

10 inclou gual 25,600 0,900 23,040 C#*D#*E#*F#

11 3,500 0,800 2,800 C#*D#*E#*F#

12 gual cruïlla 14,050 14,050 C#*D#*E#*F#

13 Carrer Migdia

14 gual 7,000 0,900 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,064

4 F9Z1U010 m 3,97 Tall paviment qualssevol tipus,a/disc diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xamfrà carrers Segre amb Freser 7,550 7,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,550

5 F2194XJ1 m2 16,30 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xamfrà carrers Segre amb Freser 7,550 7,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,550

6 F961A8BA m 28,66 Col.locació vorada pedra arrencada anteriorment,recta20x25cm,sob/form.no est. h=20-25cmi rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Freser

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

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

4 Carrer Segre

5 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

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

7 Carrer Terri

8 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 F9E1XGRA m2 38,75 Paviment panot graveta 30x30x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment inicial:

2 Demolició de paviment <=0.6m 28,788 28,788 C#*D#*E#*F#

3 Demolició de paviment <=1m 118,064 118,064 C#*D#*E#*F#

5 Resta de paviment fins ample 2m:

6 contorn Parcel.la pral 205,010 0,900 184,509 C#*D#*E#*F#

7 a deduir guals:

8 Carrer Freser 4,800 1,200 1,000 -1,000 -5,760 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Segre 4,800 1,200 2,000 -1,000 -11,520 C#*D#*E#*F#

10 Carrer Terri 4,800 1,200 2,000 -1,000 -11,520 C#*D#*E#*F#

11 Carrer Migdia 4,800 1,200 1,000 -1,000 -5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,801

8 F936RM51 m3 90,77 Base p/pav. form.no estr.rec. HNE-235/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE a

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament panot graveta 296,801 0,150 44,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,520

9 F985X001 ud 398,45 Formació gual 4.80x1.20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Freser 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Carrer Segre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 F961A87A m 55,28 Vorada pedra granít. buixardada,recta20x25cm,sob/form.no est. h=20-25cmi rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FBXPLATF u 1.792,34 Plataforma elevada p. trànsit peatonal 4.80x5.80m form + rampes 1x5.80m llambord.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma elevada carrer Terri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 60  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 65  PAVIMENTS INTERIORS

1 F931R01J m3 33,39 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urb. plaça 5.121,860 0,150 768,279 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar zones amb graves:

3 gespa zona jocs infantils 358,840 0,150 -1,000 -53,826 C#*D#*E#*F#

4 gespa carrer Segre i Terri 498,600 0,150 -1,000 -74,790 C#*D#*E#*F#

5 parcel.les hort urbà 30,000 0,150 -14,000 -63,000 C#*D#*E#*F#

6 64,100 0,150 -1,000 -9,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,048

2 F9A1XSS1 m2 22,74 Pav. Sauló-Sòlid color 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí paral.lel edifici 95,890 4,470 428,628 C#*D#*E#*F#

2 Camí diagonal 1,000 631,830 631,830 C#*D#*E#*F#

3 Entrada hort urbà 1,000 143,290 143,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.203,748

3 F9A1XSS3 m2 47,96 Pav. Sauló-Sòlid color 1 estesa manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona parcel.les hort urbà

2 superfície total 816,590 816,590 C#*D#*E#*F#
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

3 a deduir parcel.les 31,500 -14,000 -441,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,590

4 F9A1XSS2 m2 22,74 Pav. Sauló-Sòlid color 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sup. zona ping-pong 1,000 328,310 328,310 C#*D#*E#*F#

2 Sup. zona petanca - elements
saludables

1,000 884,210 884,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.212,520

5 F9F5X570 ml 21,25 Encintat.peces 60x40,g=8cm,col.mort 1:4,rebl.junts sorra fina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la pral

2 Encintat perimetral C#*D#*E#*F#

3 Carrer Freser 52,670 52,670 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Segre 94,120 94,120 C#*D#*E#*F#

5 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Terri 49,390 49,390 C#*D#*E#*F#

7 passadís diagonal 86,600 86,600 C#*D#*E#*F#

8 64,950 64,950 C#*D#*E#*F#

9 entrada hort urbà 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 passadís edifici 75,720 75,720 C#*D#*E#*F#

12 Parcel.la C Migdia 24,960 24,960 C#*D#*E#*F#

13 19,730 19,730 C#*D#*E#*F#

14 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

15 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 486,690

6 F9F5C570 m2 45,37 Pavim.peces 60x40,g=8cm,col.mort 1:4,rebl.junts sorra fina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés zona petanca 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

2 Accessos zona jocs infantils 25,210 25,210 C#*D#*E#*F#

3 20,640 20,640 C#*D#*E#*F#

4 Aparcament bicicletes 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,930

7 F936RM51 m3 90,77 Base p/pav. form.no estr.rec. HNE-235/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE a

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament encintat peces 60x40x8 486,690 0,250 0,550 66,920 C#*D#*E#*F#

2 Amidament paviment peces 60x40x8 69,930 0,250 17,483 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 84,403

8 F9AQU210 m3 46,48 Paviment sorra garb. 3-5 mm zona infantil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona jocs infantils 638,110 0,300 191,433 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,433

9 F965X008 m 13,28 Vorada jardí 100x20x8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la pral.

2 Parterres zona jocs infantils 8,640 8,640 C#*D#*E#*F#

3 41,450 41,450 C#*D#*E#*F#

4 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#

5 33,690 33,690 C#*D#*E#*F#

6 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

7 4,200 2,000 8,400 C#*D#*E#*F#

8 19,790 19,790 C#*D#*E#*F#

9 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

10 17,090 17,090 C#*D#*E#*F#

11 18,190 18,190 C#*D#*E#*F#

12 25,530 25,530 C#*D#*E#*F#

13 8,310 8,310 C#*D#*E#*F#

14 Parterre zona petanca 44,830 44,830 C#*D#*E#*F#

15 5,930 5,930 C#*D#*E#*F#

16 48,960 48,960 C#*D#*E#*F#

17 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

18 Parterres voltant hort urbà 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

19 32,590 32,590 C#*D#*E#*F#

20 3,220 3,220 C#*D#*E#*F#

21 39,020 39,020 C#*D#*E#*F#

22 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

23 Formació parcel.les hort urbà 2,500 2,000 14,000 70,000 C#*D#*E#*F#

24 12,500 2,000 14,000 350,000 C#*D#*E#*F#

25 28,400 28,400 C#*D#*E#*F#

26 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

27 Pacel.la c Migdia

28 costat c Terri 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

29 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#

30 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#

31 costat c Migdia 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#

32 9,950 9,950 C#*D#*E#*F#
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33 7,120 7,120 C#*D#*E#*F#

34 camí 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

35 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#

36 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

37 8,780 8,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 946,720

10 F7J5XJUNT m 21,85 Formació de junt separador fases

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís edifici - separació fases 1,000 96,680 96,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,680

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 70  JARDINERIA I REG

1 FR3P9142 m3 45,15 Grava pedra calc.30-50mm,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la pral.

2 gespa zona jocs infantils 358,840 0,200 1,000 71,768 C#*D#*E#*F#

3 gespa carrer Segre i Terri 498,600 0,200 1,000 99,720 C#*D#*E#*F#

4 parcel.les hort urbà 30,000 0,200 14,000 84,000 C#*D#*E#*F#

5 64,100 0,200 1,000 12,820 C#*D#*E#*F#

6 Parcel.la c Migdia C#*D#*E#*F#

7 drenatge 29,350 1,150 1,100 37,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,436

2 FR3P2212 m3 57,88 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la pral.

2 gespa zona jocs infantils 358,840 0,200 1,000 71,768 C#*D#*E#*F#

3 gespa carrer Segre i Terri 498,600 0,200 1,000 99,720 C#*D#*E#*F#

4 parcel.les hort urbà 30,000 0,200 14,000 84,000 C#*D#*E#*F#

5 64,100 0,200 1,000 12,820 C#*D#*E#*F#

6 Parcel.la c Migdia C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,308

3 FR71121G m2 2,07 Sembra barreja p/gespa St.C3,m.man.,pend.<30%,sup.<500m2,corronat+1 sega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la pral.
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2 gespa zona jocs infantils 358,840 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 gespa carrer Segre i Terri 498,600 498,600 C#*D#*E#*F#

4 Parcel.la c Migdia

5 drenatge 29,350 29,350 C#*D#*E#*F#

6 Parcel.la Migdia

7 271,900 271,900 C#*D#*E#*F#

8 90,930 90,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,780

4 FR61XPLA u 464,54 Sub.i plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=50-80cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FR612665 u 249,88 Sub.i.plant.Freixe,perím=20-25cm,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona Jocs infantils 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

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

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

TOTAL AMIDAMENT 28,000

6 FR3XX001 pa 25.000,00 Partida alçada reg plaça

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 80  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ
Titol 3 81  MOBILIARI URBÀ

1 FQZ5X112 u 243,73 Aparcament bicic. indiv. tub acer inox.d:50 mm,U75x75 cm,encastat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FQ42X010 u 104,19 Pilona acer,cilíndrica,h=1000mm,D=100mm,anc.dau form.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la pral. 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Parcel.la secundària 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FQ42XE13 u 194,26 Pilona extraïble acer,anella acer inox.,cilíndrica,h=800mm,D=100mm,anc.dau form.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FQ21XC70 u 111,06 Paperera cap.=60l,planxa acer perf.,+cendrer,col.fix.mec.

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FQ31X210 u 611,16 Font cilíndrica acer, model Atlas D=20cm,h=100cm,1aixeta,reixa davant.,anc.dau form.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FQ1XB10 u 561,07 Banc fusta tècnica, l=180cm+respatll.,col.fix.mec.sob.form

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

7 F991XB60 u 182,36 Escocell quadrat acer corten,140x140x20cm,g=10mm,s/base form.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la pral. 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Parcel.la Migdia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 80  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ
Titol 3 83  JOCS INFANTILS

1 FQAMX1T0 u 10.580,67 Tirolina 20m Aspen,daus formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQAEX2A2 u 1.652,51 Gronxador 2 seients inf., JL10DG Benito Urban, 4 punts d'ancoratge,fixats amb form.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQAEX2C2 u 2.050,80 Gronxador 2 seients bressol, JL10DGC Benito Urban, 4 punts d'ancoratge,fixats amb form.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FQABX110 u 639,75 Balancí 1 seient/1molla,p/fixar dau formigó in situ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FR9AUA80 m 111,22 Tanca fusta autoclau model Anglés H:0,8-1m muntants encastats dau formigó c/2m

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

6 FR9AUAP0 u 206,56 Porta fusta autoclau, model Anglés 1x0,8 m muntants encastats dau formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FQZZX010 u 518,63 Cartell per a àrea de jocs infantils, model Aj. Girona

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 80  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ
Titol 3 85  ELEMENTS SALUDABLES I ESPORTIUS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

1 FQATX100 u 893,15 Equip p/entrenament cintura JSA001N Benito URban

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQATX002 u 789,81 Equip p/entrenament,braços i cames model JSA004N de Benito Urban

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQATX003 u 948,81 Equip entrenament tipus volant per a exercitar caderes JSA005N

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FQATX001 u 687,10 Equip pedaleig p/entrenament,pedals,dau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FQATXPET u 2.215,00 Formació pista de petanca 15x4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FQATXPNG u 1.740,13 Taula ping-pong

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FQZZX020 u 774,33 Cartell per a àrea d'elements saludables.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 80  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ
Titol 3 87  HORT URBÀ

1 F3Z152P1 m2 10,52 Capa neteja+anivell. g=10cm form. reciclat HL-150/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat recicl

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació paret bloc formigó

2 Perímetre hort urbà 131,500 0,600 0,100 1,250 9,863 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,863

2 F31522H1 m3 84,98 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació paret bloc formigó

2 Perímetre hort urbà 131,500 0,600 0,200 1,250 19,725 C#*D#*E#*F#

3 recinte instal.lacions i taquilles 2,620 8,660 0,200 4,538 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,263

3 F32BM688 m2 3,69 Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació paret bloc formigó

2 Perímetre hort urbà 131,500 0,600 2,000 157,800 C#*D#*E#*F#

3 recinte instal.lacions i taquilles 2,620 8,660 2,000 45,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,178

4 F618681N m2 39,57 Paret 20cm,h<=1m,bloc foradat llis 400x200x200mm p/revestir,col.morter 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hort urbà h<1m 113,250 0,900 101,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,925

5 F6186H1N m2 37,97 Paret 20cm,h<=2,5m,bloc foradat llis 400x200x200mm p/revestir,col.morter 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hort urbà entrada i paret terri 18,250 2,500 45,625 C#*D#*E#*F#

2 a deduir porta 4,000 2,500 -1,000 -10,000 C#*D#*E#*F#

3 quarts instal.lacions 2,650 2,500 6,625 C#*D#*E#*F#

4 8,700 2,500 21,750 C#*D#*E#*F#

5 divisòria 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,250

6 E81125D2 m2 21,76 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:6,remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hort urbà h<1m 113,250 0,900 2,000 203,850 C#*D#*E#*F#

3 Hort urbà entrada i paret terri 18,250 2,500 2,000 91,250 C#*D#*E#*F#

4 a deduir porta 4,000 2,500 -2,000 -20,000 C#*D#*E#*F#

5 quarts instal.lacions 2,650 2,500 2,000 13,250 C#*D#*E#*F#

6 8,700 2,500 2,000 43,500 C#*D#*E#*F#

7 divisòria 2,500 2,500 2,000 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,350

7 F6A1HFA0 m 41,13 Reixat acer h=1,5m, panells=2,5x1,5m ,malla+plecs,elecsold. 50x200x 5mm, suports vert. diàm.= 80mm g

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hort urbà h<1m 113,250 113,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,250

8 F6A16RZB u 515,43 Porta 2bat.,4x2m,acer galv.calent+bast.tub40x40x2mm,malla simple torsió 50/14/17mm g=2,2mm,+munt.tub

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EASA81CB u 406,18 Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,90x205cm,preu alt,antipàn.col.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 E898D240 m2 5,59 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hort urbà h<1m 113,250 0,900 2,000 203,850 C#*D#*E#*F#

2 Hort urbà entrada i paret terri 18,250 2,500 2,000 91,250 C#*D#*E#*F#

3 a deduir porta 4,000 2,500 -2,000 -20,000 C#*D#*E#*F#

4 quarts instal.lacions 2,650 2,500 2,000 13,250 C#*D#*E#*F#

5 8,700 2,500 2,000 43,500 C#*D#*E#*F#

6 divisòria 2,500 2,500 2,000 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,350

11 E8J5F45E m 30,88 Coronament paret g=31-40cm,peça form.polimèric,plana,trencaa.2cantellscoloresp.col.mort.M5(G)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hort urbà entrada i paret terri 18,250 2,500 45,625 C#*D#*E#*F#

2 a deduir porta 4,000 2,500 -1,000 -10,000 C#*D#*E#*F#

3 quarts instal.lacions 2,650 2,500 6,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,250

12 E54AA15G m2 38,40 Coberta deck placa pref. 40mm,1 planxa grecada acer galv. g=0,5mm,aïll.poliuretà 40kg/m3,imperm.làm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobertes recintes hort urbà 26,570 26,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,570

13 FQB3X110 u 95,35 Compostadora quadrada 0.6x0.6x0.8m

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 90  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 FBB11111 u 82,25 Placa làm.reflect.nivell 1 intens. triangular,costat=70cm,fix.mec.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 u 73,91 Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mec.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FBA31110 m2 9,96 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 98  CONTROL DE QUALITAT

1 PACQ0001 pa 8.172,50 Pla de Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇAGIR
Capítol 99  SEGURETAT I SALUT

1 PASS0001 pa 12.108,70 Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

44SLCD51 m2 Capa de compressió de 5 cm de
gruix, amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer de
15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i
una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

9,84 247,200 0,401 2.432,45

E3C515C4 m3 Formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

103,59 104,018 1,772 10.775,22

E3CB3000 kg Armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,37 5.393,399 1,213 7.388,96

E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta
per a lloses de fonaments

25,97 26,480 0,114 687,69

E54AA15G m2 Coberta deck amb placa
prefabricada de 40 mm de gruix,
formada per una planxa grecada
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de
gruix, aïllament de poliuretà
de densitat 40 kg/m3,
impermeabilització amb una
làmina bituminosa, col·locada
amb fixacions mecàniques

38,40 26,570 0,175 1.020,29

E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil
hidroexpansiu de cautxú de
secció 2x0.5 cm, col·locat amb
adhesiu

21,60 84,800 0,306 1.831,68

E81125D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6,
remolinat

21,76 344,350 1,237 7.493,06

E898D240 m2 Pintat de parament vertical
exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

5,59 344,350 0,328 1.924,92

E8J5F45E m Coronament de paret de 31 a 40
cm de gruix, amb peça de
formigó polimèric de secció
plana i amb trencaaigües als
dos cantells, de color
especial, col·locada amb morter
per a ram de paleta classe M 5
(5 N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2

30,88 42,250 0,219 1.304,68

EASA81CB u Porta tallafocs metàl·lica,
EI2-C 90, una fulla batent, per
a una llum de 90x205 cm, preu
alt amb tanca antipànic,
col·locada

406,18 2,000 0,1310 812,36

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC per
a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) ,
segons UNE-EN 1401-1, per a
unió el·làstica amb anella
elastomèrica, reblert de
formigó de 10 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

42,77 67,000 0,4711 2.865,59

ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC per a
sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4kN/m2)
segons UNE-EN 1401-1, per a
unió el·làstica amb anella
elastomèrica, reblert de
formigó de 10 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

52,81 6,100 0,0512 322,14

ED7FT650 m Clavegueró amb tub de PVC per a
sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2)
segons UNE-EN 1401-1, per a
unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

68,46 152,670 1,7113 10.451,79

ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipus
estacionària composta per 2
bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas
de l'impulsor de 63 mm, motor
de 2 Kw per a un cabal de 11
l/s a una altura d'elevacio de
6 m, proveïdes amb 10 m de
cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols
de descàrrega i acobrlment de
les bombes, trapa doble d'acces
i jocs de tubs-guia,
instal·lada

3.976,58 1,000 0,6514 3.976,58

F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó
en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

47,04 9,000 0,0715 423,36

F213XPA1 PA Partida alçada a justificar per
a l'enderroc de fonamentacions
existents no conetmplades en el
projecte. Es justificarà per m3
enderrocat al mateix preu/m3 de
la partida F2131223.

2.000,00 1,000 0,3316 2.000,00

F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de
fins a 2 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor
i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,05 162,000 0,1117 656,10

F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

16,30 7,550 0,0218 123,07

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F219X001 m Arrencada de vorada de pedra
col·locada sobre formigó, amb
martell trencador manual i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Extracció de le peces de pedra
de Girona, apilant-les per a
utilitzar-les a la pròpia obra.
Les peces sobrants s'entregaran
als Serveis Municipals de
Vialitat.

24,07 92,000 0,3619 2.214,44

F219X002 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, martell
trencador i càrrega sobre camió

24,35 28,788 0,1120 700,99

F219X003 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a
1 m d'amplària, martell
trencador i càrrega sobre camió

12,30 118,064 0,2421 1.452,19

F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb pala carregadora
i càrrega mecànica sobre camió

0,62 1.857,420 0,1922 1.151,60

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

7,26 2.333,320 2,7823 16.939,90

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 mecànica sobre camió

8,63 321,944 0,4624 2.778,38

F2221774 m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària,
reblert i compactació amb
terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora

10,61 82,998 0,1425 880,61

F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a
caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 %
del PM

6,70 2.312,960 2,5426 15.496,83

F2412033 m3 Transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

1,70 3.006,848 0,8427 5.111,64

F2R450D7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
24 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

5,17 1.048,772 0,8928 5.422,15

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

84,98 24,263 0,3429 2.061,87

F32525C4 m3 Formigó per a murs de contenció
de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/10/IIa de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 10 mm i abocat amb
bomba

113,40 86,832 1,6230 9.846,75

F32B300Q kg Armadura per a murs de
contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 6 m, d'acer
en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,51 5.870,718 1,4531 8.864,78

F32BM688 m2 Armadura per a murs de
contenció AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

3,69 203,178 0,1232 749,73

F32D1A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 250x50 cm, per a
murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues
cares, d'una alçària <= 6 m

22,08 473,600 1,7233 10.457,09

F32DC103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat amb tauló de
fusta, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a
una cara, d'una alçària <= 3 m

28,81 6,000 0,0334 172,86

F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de
reciclat de residus de la
construcció o demolició
autoritzades, abocat des de
camió

10,52 270,133 0,4735 2.841,80

F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària
<= 1 m, de bloc de morter de
ciment foradat llis de
400x200x200 mm, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:0,5:4.
Reblert de formigó i arrebossat
amb morter de ciment

44,60 2,260 0,0236 100,80

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F618681N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària
<= 1 m, de bloc de morter de
ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir,
col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm
i reomplert de formigó en el
primer metre. Rematat amb
morter com a coronament.

39,57 101,925 0,6637 4.033,17

F6186H1N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària
<= 2,5 m, de bloc de morter de
ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir,
col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm
i reomplert de formigó en el
primer metre

37,97 70,250 0,4438 2.667,39

F6A16RZB u Porta de dues fulles batents de
4x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i
malla simple torsió de 50/14/17
mm de pas i 2,2 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm,
passador amb topall
antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

515,43 1,000 0,0839 515,43

F6A1HFA0 m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària
format per panells de 2,5 x 1,5
m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de
50x200 mm i 5 mm de gruix, ,
fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i
1,5 mm de gruix , situats cada
2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat
i plastificat , col·locat sobre
daus de formigó

41,13 113,250 0,7640 4.657,97

F7J5XJUNT m Formació de junt separador
entre fase II i fase III,
mitjançant execució de junt
entre paviment sobre mur de
soterrani de l'edifici fase II
i canal amb reixa interceptora
fase II.
Consistent en aplicació d'una
banda de EPS de 70cm d'alçada
separant les fases i rematat
amb l'aplicació d'un segellat
superior amb massilla PU.

21,85 96,680 0,3541 2.112,46

F931R01J m3 Base de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

33,39 567,048 3,1142 18.933,73

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F936RM51 m3 Base per a paviment de formigó
d'ús no estructural amb
granulat reciclat, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la
construcció o demolició
autoritzades, abocat amb
transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

90,77 128,923 1,9243 11.702,34

F961A87A m Vorada de pedra granítica tipus
Sant Vicenç escairada,
buixardada, de forma recta, de
20x25 cm, 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

55,28 1,000 0,0144 55,28

F961A8BA m Col.locació de vorada de pedra
granítica de forma recta, de
20x25 cm, 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. Inclòs
repàs de rigola amb formigó
Col.locació de les peces de
pedra de Girona arrencades
anteriorment. 

28,66 36,000 0,1745 1.031,76

F965X008 m Vorada recta per a delimitació
de parterres amb peces de
formigó tipus jardí, 100x20x8
cm, amb un cantell rom,
rejuntades amb morter de ciment
i col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió.

13,28 946,720 2,0646 12.572,44

F985X001 ud Formació de gual de peces de
formigó, de forma rectangular
de 60x40 cm i 8 cm de gruix,
col·locat sobre base de formigó
no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària,
rejuntat amb morter i reblert
de junts amb sorra fina.
Incloses peces arrodonides per
als capçals.

398,45 6,000 0,3947 2.390,70

F991XB60 u Escocell quadrat de planxa
d'acer corten model Brico de
Benito Urban o equivalent, de
140x140x20 cm i de 20 cm
d'alçada, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

182,36 6,000 0,1848 1.094,16

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F9A1XSS1 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´
de 10 CM. Per a camins
d'amplada superior a 2,5
metres. COLOR 1
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra
estabilitzada mitjançant el
procediment certificat
d'aplicació SAULO SOLID.
Característiques paviment
acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat
tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la
compresió per trencament a 28
dies provetes NLT-305 > 6
N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant
placa dinàmica UNE 103807-2 >
651 Mpa
- Resistència al desgast per
abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent
equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb
planta dosificadora mòbil
volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb
Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla
totalment homogenis, amb
estenedora sobre cadenes amb
regle vibrador d'alta
freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró
metàl·lic vibrant i amb corró
pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC
processat i classificat, de
Pedrera RA411 Mas Patxot, amb
un percentatge del
14% mínim inferior a les 8
micres.
- Subministre i mescla,
totalment homogènia, de 150
kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R
UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia,
del àrid aportat amb 1 kg/m3 de
una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI
19% + CLORUR DE POTASSI 30% +
SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la
humitat característica
necessària d'acord amb
resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació,
necessaris perquè s'aconsegueix
una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en
casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada

22,74 1.203,748 4,4949 27.373,23

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

equipament.
L’empresa executora disposarà
del procediment d’aplicació
certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació
d'equips i logística

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE C AN BATTLE (UA-57) GIRONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F9A1XSS2 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´
de 10 CM. Per a camins
d'amplada superior a 2,5
metres. COLOR2
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra
estabilitzada mitjançant el
procediment certificat
d'aplicació SAULO SOLID.
Característiques paviment
acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat
tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la
compresió per trencament a 28
dies provetes NLT-305 > 6
N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant
placa dinàmica UNE 103807-2 >
651 Mpa
- Resistència al desgast per
abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent
equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb
planta dosificadora mòbil
volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb
Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla
totalment homogenis, amb
estenedora sobre cadenes amb
regle vibrador d'alta
freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró
metàl·lic vibrant i amb corró
pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC
processat i classificat, de
Pedrera RA411 Mas Patxot, amb
un percentatge del
14% mínim inferior a les 8
micres.
- Subministre i mescla,
totalment homogènia, de 150
kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R
UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia,
del àrid aportat amb 1 kg/m3 de
una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI
19% + CLORUR DE POTASSI 30% +
SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la
humitat característica
necessària d'acord amb
resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació,
necessaris perquè s'aconsegueix
una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en
casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada

22,74 1.212,520 4,5250 27.572,70

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

equipament.
L’empresa executora disposarà
del procediment d’aplicació
certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació
d'equips i logística

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F9A1XSS3 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´
de 10 CM. Per a camins
d'amplada inferior a 2,50
metres. COLOR1
Estès amb estenedora petita i a
mà.
Formació de paviment de terra
estabilitzada mitjançant el
procediment certificat
d'aplicació SAULO SOLID.
Característiques paviment
acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat
tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la
compresió per trencament a 28
dies provetes NLT-305 > 6
N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant
placa dinàmica UNE 103807-2 >
651 Mpa
- Resistència al desgast per
abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent
equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb
planta dosificadora mòbil
volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb
Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla
totalment homogenis, amb
estenedora sobre cadenes amb
regle vibrador d'alta
freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró
metàl·lic vibrant i amb corró
pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC
processat i classificat, de
Pedrera RA411 Mas Patxot, amb
un percentatge del
14% mínim inferior a les 8
micres.
- Subministre i mescla,
totalment homogènia, de 150
kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R
UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia,
del àrid aportat amb 1 kg/m3 de
una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI
19% + CLORUR DE POTASSI 30% +
SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la
humitat característica
necessària d'acord amb
resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació,
necessaris perquè s'aconsegueix
una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en
casos d'amples superiors a 3.5m

47,96 375,590 2,9551 18.013,30

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

- Aportació i retirada
equipament.
L’empresa executora disposarà
del procediment d’aplicació
certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació
d'equips i logística

F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de
sorra garbellada de 3 a 5 mm
cantell rodo, seguint
especificacions de paviments
per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb
mitjans mecanics

46,48 191,433 1,4652 8.897,81

F9E1XGRA m2 Paviment de panot per a vorera
tipus graveta de riu de
30x30x4cm, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland.
Inclosa part proporcional de
peces ratllades per a invidents
en inicis de guals.

38,75 296,801 1,8953 11.501,04

F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de
forma rectangular de 60x40 cm i
8 cm de gruix, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165
l, i reblert de junts amb sorra
fina

45,37 69,930 0,5254 3.172,72

F9F5X570 ml Encintat amb peces de formigo
de forma rectangular de 60x40
cm i 8 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert
de junts amb sorra fina

21,25 486,690 1,7055 10.342,16

F9G4X682 m2 Recrescut de llosa amb pendent
de l'1% mitjançant paviment de
formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa, de
15 cm de gruix, de consistència
fluïda i un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat
12 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment
portland

17,24 216,450 0,6156 3.731,60

F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol
tipus amb disc de diamant

3,97 7,550 0,0057 29,97

FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

9,96 20,000 0,0358 199,20

FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

82,25 1,000 0,0159 82,25

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament

73,91 1,000 0,0160 73,91

FBXPLATF u Plataforma elevada elevada per
a trànsit peatonal. de
4.80x5.80m.
Formada per un cos central de
formigó de 4.80 m de llarg com
a màxim i un ample de 5.80 m. i
una alçada que arribarà fins a
les voreres creades, amb una
diferència màxima de de 12 cm.
Acabat rugós.
Les dues rampes, de pujada i
baixada, estaran fetes amb
llambordins de pedra i tindran
una llargada d' 1 metre.
Inclòs tallar de dues franges
al paviment asfàltic amb disc
de diamant i rebaix de paviment
asfàltic de 10 cm.
Inclòs formació de recrescut de
pou de clavegueram.

1.792,34 1,000 0,2961 1.792,34

FD5F12ED m Canal de material plàstic N200
C250 H26 marca ACO o equivalent
sense pendent, d'amplària 200 a
250 mm i 200 a 250 mm
d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat ranurada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433,
integrada a la canal col·locada
sobre base de formigó amb
solera de 200 mm de gruix i
parets de 200 mm de gruix

297,28 129,130 6,3062 38.387,77

FD5FC196 m Canal de material plàstic sense
pendent tipus Self200 A15 H15
marca ACO o equivalent ,
d'amplària 100 a 200 mm i 130 a
160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material
plàstic nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de
gruix

118,56 23,400 0,4663 2.774,30

FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 60x60x90 cm, per a
clavegueram, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

149,54 7,000 0,1764 1.046,78

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 1x1x1 m, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

242,89 7,000 0,2865 1.700,23

FDK2XCLA pa Partida alçada d'abonament
íntegre connexió a clavegueram
de xarxa de sanejament de
l'urbanització.
Feines a executar per companyia
Aigües de Girona, Salt i Sarrià
de Ter.
Inclou obertura de rasa de 6
metres de llarg, dos a vorera i
quatre a calçada. Inclosa
demolició de paviment de vorera
i paviment asfàltic, connexió
amb conductes de 315mm de PVC
tipus teula homologat,
protecció de les rases,
formigonat, tapat. Obertura i
segellat de pou de formigó.
Inclòs repòsició de vorera,
vorada, i paviment afàltic.
Inclosos permisos per a tall de
carrer.

1.300,00 0,000 0,0066 0,00

FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

107,18 7,000 0,1267 750,26

FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

152,59 7,000 0,1868 1.068,13

FG11P001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a les
legalitzacions de les xarxes
elèctriques. Incloses despeses
de taxes i projectes.

1.500,00 1,000 0,2569 1.500,00

FG11P002 pa Partida alçada de cobrament
íntegre corresponents a les
feines d'escomesa elèctrica de
la xarxa pública de Baixa
Tensió. 
Recorregut de 85 metres desde
el punt d'abastament, per
vorera.
Inclosos costos d'apetura de
rases, conduccions i cablejat,
reblert de rasa i reposició de
panot.

8.000,00 1,000 1,3170 8.000,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG11X000 pa Partida alçada per al
subministrament, muntatge i
connexió d'armari prefabricat
format per un mòdul per a
allotjar la caixa de
seccionament i la caixa general
de protecció i per allotjar
equip de mesura. Fabricat de
formigó amb fibra de vidre,
inclosa obra civil auxiliar i
transport.

2.800,00 1,000 0,4671 2.800,00

FG11X001 pa Partida alçada per al,
subministrament, muntatge i
connexió d'armari per a sistema
centralitzador de mesura,
protecció i comandament per als
sistemes d'enllumenat, equips
de bombeig per a evaquació a
clavegueram, equip de bombeig i
programació per a sitema de
reg de la urbanització.
Sistema d'enllumenat
d'alimentació monofàsica
220VAC, potència total 1kW.
Controlat via ràdio i accionat
per temporitzador. Proteccions,
rellotge horari amb reserva,
interruptor per encesa manual,
contactor.
Sistema d'equip de bombeig,
consistent en ldos lìnies per
al sistema d'extracció del
dipòsit. Alimentació trifàsica
a 400V. Sistema de bombes
format per 2 bombes de 2kW
cadascuna. Accionat per boia de
nivell de líquid. Bombes
funcionant simultàniament al
50% de la seva capacitat
màxima. S'utilitzen dos
reguladors per a fixar el punt
de treball de cada bomba.
Sitema redundant per seguretat.
Inclosos variadors
Partida alçada per al
subministrament elèctric de
l'equip de bombeig per a reg.
Sistema de reg amb programadors
i equip de bombeig autoaspirant
, consistent en 1 línea
elèctrica per al sistema
d'aspiració d'aigua del dipòsit
i programació de reg.
Alimentació trifàsica a 400V.
Potència total de 4000W.
Accionat per lògica composta
per tres entrades:
temportizador, sensor de nivell
d'aigua i sensor de pluja.
Inclòs armari, transfomadors,
magnetotèrmics, rellotge horari
amb reserva, interruptor per
encesa manual, i contactor,
muntat i connexionat. Inclòs
plaques de presa de terres,
probades. Inclosos suports i
paleteria.
Instal.lat, connectat i probat.

9.200,00 1,000 1,5172 9.200,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG11XPAA pa Partida alçada a jutificar per
a l'escomesa i subministrament
d'aigua per a sistema de reg.
Inclosos vàlvula anti-retorn,
clau de seccionament,
comptador.
Inclòs apertura de rases,
estesa de tubs, tapat de rases,
formació de pericó per a
comptador. Tram no superior a
10 metres.

1.700,00 1,000 0,2873 1.700,00

FG22TF1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

2,65 9,000 0,0074 23,85

FG22TH1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

3,07 350,960 0,1875 1.077,45

FG312324 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,04 350,960 0,1276 715,96

FHR1XDUN u Conjunt de luminària composada
per col.lumna, luminària i
projector LED model DUNE de la
marca LAMP.
Composta de col.umna
troncocònica d'acer galvanitzat
de 8m d'alçada i diàmetre en
punta de 60mm. 
Luminaria vial DUNE LEDS de la
marca LAMP. Fabricada en
injecció d'alumini lacat color
gris texturitzat i grafit
texturitzat. Clase I. Per a 48
LEDs blanc neutre alimentats a
700mA. Amb un consum total de
117W.
Inclòs dau de formigó de
50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb
marc i tapa de fosa, i piqueta
de posada a terra.

3.615,30 4,000 2,3777 14.461,20

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 17Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHR1XSMP u Conjunt de luminària composada
per col.lumna, luminària i
projector LEDs model SMAP de la
marca LAMP.
Composta de col.umna
troncocònica d'acer galvanitzat
de 9m d'alçada i diàmetre en
punta de 60mm. 
Luminaria vial SMAP de la marca
LAMP. Fabricada en injecció
d'alumini lacat color gris
texturitzat i grafit
texturitzat. Amb ròtula
orientable. Òptica vial amb 1
mòdul LED blanc neutre de
4000lm i la possibilitat
d'acoblar un altre de les
mateixes característiques
Inclòs dau de formigó de
50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb
marc i tapa de fosa, i piqueta
de posada a terra.

4.810,50 7,000 5,5278 33.673,50

FQ1XB10 u Banc de llistons de fusta
tècnica model Barcino de Benito
Urban o equivalent, de 180 cm
de llargària, acabat incolor,
amb respatller, suports i
recolzabraços metàl.lics,
col·locat amb fixacions
mecàniques, sobre suport de
formigó.

561,07 17,000 1,5679 9.538,19

FQ21XC70 u Paperera de 70 l de capacitat,
amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada, i suports
laterals de tub d'acer. Model
Barcelona de Benito Urban o
equivalent, col·locada amb
fixacions mecàniques.

111,06 8,000 0,1580 888,48

FQ31X210 u Font per a exteriors d'acer,
model Atlas de Benito Urban o
equivalent amb protecció
antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de
forma cilíndrica, de 20 cm de
diàmetre i 100 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs
davantera, ancorada amb dau de
formigó

611,16 1,000 0,1081 611,16

FQ42X010 u Pilona d'acer tipus Cala de
Benito Urban o equivalent amb
protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

104,19 9,000 0,1582 937,71

FQ42XE13 u Pilona extraïble tipus
Desmuntable de Benito Urban o
equivalent, d'acer amb
protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, amb
anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 800 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

194,26 2,000 0,0683 388,52

EUR
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FQABX110 u Balancí infantil model JFS103
de Benito Urban o equivalent,
amb 1 seient sobre estructura i
elements decoratius de plaques
HPL, amb 1 molla i accessoris
per a fixar a dau de formigó
fet in situ.
Dimensions de seguretat en
planta 2.25x3.46m. Alçada
màxima de caiguda: 57cm

639,75 2,000 0,2184 1.279,50

FQAEX2A2 u Gronxador amb 2 seients
infantils model JL10DG de
Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè
d'Alta Densitat, amb alta
resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235
galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox
AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols
constituit per mescla de
resines polièster, enduridors i
pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer
inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats
amb formigó

Dimensions de seguretat en
planta 7.55x2.98m. Alçada
màxima de caiguda: 1.24m

1.652,51 1,000 0,2785 1.652,51

FQAEX2C2 u Gronxador amb 2 seients
bressol, model JL10DGC de
Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè
d'Alta Densitat, amb alta
resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235
galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox
AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols
constituit per mescla de
resines polièster, enduridors i
pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer
inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats
amb formigó

Dimensions de seguretat en
planta 7.55x2.98m. Alçada
màxima de caiguda: 1.24m

2.050,80 1,000 0,3486 2.050,80

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 19Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
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FQAMX1T0 u Tirolina tipus Aspen de la
marca Happyludic o equivalent,
de 20m de longitud, amb dues
estructures de base quadrada
amb 4 muntants d'acer
galvanitzat tractat al forn
cadascuna. Muntada sobre daus
de formigó
Inclòs:
- Plataforma de llançament
antilliscant.
- Cable de acer trenat de 12 mm
de gruix i 20 mde longitud.
- Sistema de rodament tancat en
una caixa d'acer inoxidable.
- Seient circular de goma.
- Certificat según la normativa
europea EN-1176.
Dimensions de seguretat en
planta 22.50x4m. Alçada de
caiguda: 1.30m.

10.580,67 1,000 1,7487 10.580,67

FQATX001 u Equips de pedaleig per a
entrenament, amb pedals per a
seient, amb estructura d'acer
pintat, plaques de HPL i
fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316),
fixat a dau de formigó fet in
situ.
Seient no inclòs.

687,10 1,000 0,1188 687,10

FQATX002 u Equip per a entrenament tipus
barres per a exercitar braços i
cames model JSA004N de Benito
Urban o equivalent, per a fixar
mecànicament.
Composta per elements
metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al
vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat,
ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer
galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de15.3m2
Fixat a dau de formigó fet in
situde alçària aproximada,
fixat a dau de formigó fet in
situ

789,81 1,000 0,1389 789,81

FQATX003 u Equip per a entrenament tipus
volant per a exercitar caderes,
braços i cames model JSA005N de
Benito Urban o equivalent, per
a fixar mecànicament.
Composta per elements
metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al
vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat,
ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer
galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.3m2
Fixat a dau de formigó fet in
situde alçària aproximada,
fixat a dau de formigó fet in
situ

948,81 1,000 0,1690 948,81

EUR
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FQATX100 u Equip per a entrenament per a
exercitar la cintura model
JSA001N de Benito Urban o
equivalent, per a fixar
mecànicament.
Composta per elements
metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al
vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat,
ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer
galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.9m2
Fixat a dau de formigó fet in
situ

893,15 1,000 0,1591 893,15

FQATXPET u Formació de pista de petanca de
15x4m de dimensions interiors.
Consistent en execució de
filades de paret de bloc
20x20x10cm, de 50cm com a
màxim. Sobre base de formigó
HM-20.
Arrebossat i pintat de les dues
cares del bloc.
Reblert del bloc amb formigó i
rematat llis amb morter, també
arrebossat i pintat.
Capa compactada de sorra fina
de 3 a 5 cm de gruix, sobre
capa de 15cm de graves 0-20,
sobre feltre geotextil
separador, sobre capa de
graves.
Segons detalls de projecte.

2.215,00 2,000 0,7392 4.430,00

FQATXPNG u Subministrament i col.locació
de taula ping-pong dimensions
2.74x1.525 metres..
Amb cos intern de tub, recobert
de polièster i nuli intern
prensat de poliuretà i fibra de
vidre. Antivandàlica, antixoc i
anti grafiti. Amb línees de joc
laterals pintades en blanc.
Sobre suport de formigó.

1.740,13 2,000 0,5793 3.480,26

FQB3X110 u Subministrament de compostadora
quadrada 0.6x0.6x0.8m

95,35 14,000 0,2294 1.334,90

FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de
diàmetre i 127 cm d'alçària,
d'acer galvanitzat amb dues
peces de planxa desplegada de
42x13x2x1,5 mm, amb bastiment,
platines i quatre cargols

108,91 10,000 0,1895 1.089,10

FQZ5X112 u Aparcament de bicicletes per a
6 places, tipus Arvelo de
Benito Urban o equivalent de
tub d'acer inoxidable, base
suport de 35x180cm, de 50 cm
d'alçada sobre el paviment, per
a col·locar encastat al
paviment. Encastat mitjançant
pernis d'expansio M8

243,73 2,000 0,0896 487,46

EUR
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FQZZX010 u Cartell per a àrea de jocs
infantils indicant:
Edats dels nenes a què van
destinats els jocs, 
condicions d'us,
acompanyament adults
prohibició de fumar
adreça centre sanitari més
pròxim,
adreça web i telèfon de
contacte per comunicar
desperfectes,
Segons model de l'Ajuntament de
Girona
Col·locat amb tacs químics

518,63 2,000 0,1797 1.037,26

FQZZX020 u Cartell per a àrea d'elements
saludables. Indicant les
condicions d'ús, explicacions
dels exercicis i telèfons de
contacte.
Sobre dau de formigó.

774,33 2,000 0,2598 1.548,66

FR3P2212 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
petita i mitjans manuals.

57,88 268,308 2,5599 15.529,67

FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra
calcària de 30 a 50 mm,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

45,15 305,436 2,26100 13.790,44

EUR
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FR3XX001 pa Partida per a la totalitat de
treballs de reg per a
jardinería d'urbanització
pública.
Xarxa composta de 3 zones de
reg amb aspersors i una de reg
per degoters.
Inclou sistema de captació
d'aigua de dipòsit soterrat amb
bomba centrífuga autoaspirant
8m3/h situada a recinte
d'aigua, activat per boia de
regulació de volum.
Inclou l'abastament d'aigua per
a l'equipament de l'hort urbà
present a la plaça. Incloses
preses d'aigua.
Sistema per al control del
sistema de reg automatizat i
telegestionat amb equips
programats. Comunicació de
programador amb electrovàlvules
amb cable elèctric de1.5mm2.
Inclòs sensor de pluja
connectat a programador.
Inclosa valvuleria i canonades
de diàmetres superiors a 63m de
PEAD electrosoldades o amb
accessoris metàl.lics.
Canonades de 50mm i inferiors
de PEBD registrades en pericons
o escocells. Aquetes drenades.
Incloses canonades de reg per
degoteig en arbrat de 40mm de
PEBD i tub de protecció.
Vàlvules d'aireació i de
racord.
Tots els elements homologats
pel servei de Parcs i Jardins
de Girona.

25.000,00 1,000 4,10101 25.000,00

FR612665 u Subminstrament i plantació
d'arbre Fraxinus angustifolia
de perímetre de 20 a 25 cm, de
20 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de
60x60x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per sorra
rentada, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió.
Inclòs reg fins a entrega
d'obra

249,88 28,000 1,15102 6.996,64

FR61XPLA u Subminstrament i plantació
d'arbre Platanus hispanica
(clons meridionals) de
perímetre de 40 a 45 cm,
excavació de clot de plantació
de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació,
primer reg.
Inclòs reg fins a entrega
d'obra

464,54 5,000 0,38103 2.322,70

EUR
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FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors
per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la
primera sega.
Reg fins a entrega d'obra

2,07 890,780 0,30104 1.843,91

FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al
autoclau model Anglés de 0,80m
a 1m d'alçaria, travessers
horitzontals i taulons
verticals fixats amb cargols
d'acer inoxidable, fixada amb
muntants de fusta encastats en
dau de formigó cada 2m

111,22 132,000 2,41105 14.681,04

FR9AUAP0 u Porta de fusta tractada a
l'autoclau, model Anglés de
1x0,8 m, amb travessers
horitzontals i taulons
verticals fixats amb cargols
d'acer inoxidables, fixada amb
muntants de fusta encastats amb
daus de formigó

206,56 2,000 0,07106 413,12

G4LVB5HG m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa
alveolar de formigó pretesat de
35 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 285,16 a
337,88 kNm per m d'amplària de
moment flector últim. Incloses
p.p. de suports zencats
especials per a buits en
forjat.

90,32 247,200 3,66107 22.327,10

G7883202 m2 Impermeabilització de parament
amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

9,07 465,870 0,69108 4.225,44

GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de
diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

12,87 29,350 0,06109 377,73

PACQ0001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per al control de
qualitat segons Pla.

8.172,50 1,000 1,34110 8.172,50

PASS0001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la seguretat i
salut segons ESS.

12.108,70 1,000 1,99111 12.108,70

TOTAL: 100,00609.605,87

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

44SLCD51P-1 m2 Capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E3C515C4P-2 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba

103,59 €

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E3CB3000P-3 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

E3CDC100P-4 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 25,97 €

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

E54AA15GP-5 m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de gruix, formada per una planxa grecada
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3,
impermeabilització amb una làmina bituminosa, col·locada amb fixacions mecàniques

38,40 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E7J5C4H2P-6 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0.5 cm, col·locat amb
adhesiu

21,60 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E81125D2P-7 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, remolinat

21,76 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E898D240P-8 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E8J5F45EP-9 m Coronament de paret de 31 a 40 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana
i amb trencaaigües als dos cantells, de color especial, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

30,88 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

EASA81CBP-10 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada

406,18 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

ED7FT350P-11 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) , segons UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, reblert de
formigó de 10 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

42,77 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

ED7FT450P-12 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) segons UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, reblert de
formigó de 10 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

52,81 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

ED7FT650P-13 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) segons UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

68,46 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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ENN2U020P-14 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 63 mm, motor de 2 Kw per a un cabal de
11 l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrlment de les bombes, trapa doble
d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

3.976,58 €

(TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2131223P-15 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

47,04 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

F213XPA1P-16 PA Partida alçada a justificar per a l'enderroc de fonamentacions existents no conetmplades en el
projecte. Es justificarà per m3 enderrocat al mateix preu/m3 de la partida F2131223.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

F216R243P-17 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F2194XJ1P-18 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

16,30 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F219X001P-19 m Arrencada de vorada de pedra col·locada sobre formigó, amb martell trencador manual i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Extracció de le peces de pedra de Girona, apilant-les per a utilitzar-les a la pròpia obra. Les
peces sobrants s'entregaran als Serveis Municipals de Vialitat.

24,07 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

F219X002P-20 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, martell trencador i càrrega sobre camió

24,35 €

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

F219X003P-21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 1
m d'amplària, martell trencador i càrrega sobre camió

12,30 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F22113L2P-22 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F2212192P-23 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

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F222142AP-24 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F2221774P-25 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F226170FP-26 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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F2412033P-27 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F2R450D7P-28 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F31522H1P-29 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

84,98 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F32525C4P-30 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba

113,40 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F32B300QP-31 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F32BM688P-32 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,69 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

F32D1A06P-33 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m

22,08 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F32DC103P-34 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

28,81 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F3Z152P1P-35 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

10,52 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F618681LP-36 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4.
Reblert de formigó i arrebossat amb morter de ciment

44,60 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F618681NP-37 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de formigó en el primer metre. Rematat amb
morter com a coronament.

39,57 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F6186H1NP-38 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de formigó en el primer metre

37,97 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F6A16RZBP-39 u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

515,43 €

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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F6A1HFA0P-40 m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de
formigó

41,13 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F7J5XJUNTP-41 m Formació de junt separador entre fase II i fase III, mitjançant execució de junt entre paviment
sobre mur de soterrani de l'edifici fase II i canal amb reixa interceptora fase II.
Consistent en aplicació d'una banda de EPS de 70cm d'alçada separant les fases i rematat
amb l'aplicació d'un segellat superior amb massilla PU.

21,85 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F931R01JP-42 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

33,39 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F936RM51P-43 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

90,77 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F961A87AP-44 m Vorada de pedra granítica tipus Sant Vicenç escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25
cm, 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

55,28 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F961A8BAP-45 m Col.locació de vorada de pedra granítica de forma recta, de 20x25 cm, 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. Inclòs repàs de rigola amb formigó
Col.locació de les peces de pedra de Girona arrencades anteriorment.

28,66 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F965X008P-46 m Vorada recta per a delimitació de parterres amb peces de formigó tipus jardí, 100x20x8 cm,
amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F985X001P-47 ud Formació de gual de peces de formigó, de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntat amb morter i reblert de junts amb sorra fina. Incloses peces
arrodonides per als capçals.

398,45 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F991XB60P-48 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten model Brico de Benito Urban o equivalent, de
140x140x20 cm i de 20 cm d'alçada, col·locat amb fonament i anellat de formigó

182,36 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F9A1XSS1P-49 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada superior a 2,5 metres.
COLOR 1
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació
SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa

22,74 €
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- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle
vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un
percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de
laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9A1XSS2P-50 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada superior a 2,5 metres.
COLOR2
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació
SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle
vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un
percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de
laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:

22,74 €
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Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9A1XSS3P-51 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada inferior a 2,50 metres.
COLOR1
Estès amb estenedora petita i a mà.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació
SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle
vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un
percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de
laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

47,96 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F9AQU210P-52 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics

46,48 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9E1XGRAP-53 m2 Paviment de panot per a vorera tipus graveta de riu de 30x30x4cm, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclosa
part proporcional de peces ratllades per a invidents en inicis de guals.

38,75 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

F9F5C570P-54 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb
sorra fina

45,37 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F9F5X570P-55 ml Encintat amb peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb
sorra fina

21,25 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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F9G4X682P-56 m2 Recrescut de llosa amb pendent de l'1% mitjançant paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

17,24 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F9Z1U010P-57 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FBA31110P-58 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,96 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FBB11111P-59 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

82,25 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FBB11251P-60 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

73,91 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FBXPLATFP-61 u Plataforma elevada elevada per a trànsit peatonal. de 4.80x5.80m.
Formada per un cos central de formigó de 4.80 m de llarg com a màxim i un ample de 5.80
m. i una alçada que arribarà fins a les voreres creades, amb una diferència màxima de de 12
cm. Acabat rugós.
Les dues rampes, de pujada i baixada, estaran fetes amb llambordins de pedra i tindran una
llargada d' 1 metre.
Inclòs tallar de dues franges al paviment asfàltic amb disc de diamant i rebaix de paviment
asfàltic de 10 cm.
Inclòs formació de recrescut de pou de clavegueram.

1.792,34 €

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

FD5F12EDP-62 m Canal de material plàstic N200 C250 H26 marca ACO o equivalent sense pendent, d'amplària
200 a 250 mm i 200 a 250 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat
ranurada classe F900, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal col·locada sobre
base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix

297,28 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FD5FC196P-63 m Canal de material plàstic sense pendent tipus Self200 A15 H15 marca ACO o equivalent ,
d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material
plàstic nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

118,56 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FDK282GAP-64 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm, per a clavegueram, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

149,54 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDK282J9P-65 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 1x1x1 m, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

242,89 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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FDK2XCLAP-66 pa Partida alçada d'abonament íntegre connexió a clavegueram de xarxa de sanejament de
l'urbanització.
Feines a executar per companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Inclou obertura de rasa de 6 metres de llarg, dos a vorera i quatre a calçada. Inclosa
demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic, connexió amb conductes de 315mm de
PVC tipus teula homologat, protecció de les rases, formigonat, tapat. Obertura i segellat de
pou de formigó. Inclòs repòsició de vorera, vorada, i paviment afàltic.
Inclosos permisos per a tall de carrer.

1.300,00 €

(MIL TRES-CENTS EUROS)

FDKZHJB4P-67 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

107,18 €

(CENT SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FDKZHLB4P-68 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

152,59 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FG11P001P-69 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a les legalitzacions de les xarxes elèctriques.
Incloses despeses de taxes i projectes.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

FG11XPAAP-70 pa Partida alçada a jutificar per a l'escomesa i subministrament d'aigua per a sistema de reg.
Inclosos vàlvula anti-retorn, clau de seccionament, comptador.
Inclòs apertura de rases, estesa de tubs, tapat de rases, formació de pericó per a comptador.
Tram  no superior a 10 metres.

1.700,00 €

(MIL SET-CENTS EUROS)

FG22TF1KP-71 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FG22TH1KP-72 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FG312324P-73 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FHR1XDUNP-74 u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LED model DUNE de la
marca LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 8m d'alçada i diàmetre en punta
de 60mm.
Luminaria vial DUNE LEDS de la marca LAMP. Fabricada en injecció d'alumini lacat color
gris texturitzat i grafit texturitzat. Clase I. Per a 48 LEDs blanc neutre alimentats a 700mA.
Amb un consum total de 117W.
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i piqueta de posada a terra.

3.615,30 €

(TRES MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FHR1XSMPP-75 u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LEDs model SMAP de la
marca LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 9m d'alçada i diàmetre en punta
de 60mm.
Luminaria vial SMAP de la marca LAMP. Fabricada en injecció d'alumini lacat color gris

4.810,50 €
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texturitzat i grafit texturitzat. Amb ròtula orientable. Òptica vial amb 1 mòdul LED blanc neutre
de 4000lm i la possibilitat d'acoblar un altre de les mateixes característiques
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i piqueta de posada a terra.

(QUATRE MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FQ1XB10P-76 u Banc de llistons de fusta tècnica model Barcino de Benito Urban o equivalent, de 180 cm de
llargària, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços metàl.lics, col·locat amb
fixacions mecàniques, sobre suport de formigó.

561,07 €

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

FQ21XC70P-77 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, i suports
laterals de tub d'acer. Model Barcelona de Benito Urban o equivalent, col·locada amb
fixacions mecàniques.

111,06 €

(CENT ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FQ31X210P-78 u Font per a exteriors d'acer, model Atlas de Benito Urban o equivalent amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 20 cm de diàmetre i
100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs
davantera, ancorada amb dau de formigó

611,16 €

(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FQ42X010P-79 u Pilona d'acer tipus Cala de Benito Urban o equivalent amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó

104,19 €

(CENT QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FQ42XE13P-80 u Pilona extraïble tipus Desmuntable de Benito Urban o equivalent, d'acer amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de
800 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

194,26 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FQABX110P-81 u Balancí infantil model JFS103 de Benito Urban o equivalent, amb 1 seient sobre estructura i
elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó
fet in situ.
Dimensions de seguretat en planta 2.25x3.46m. Alçada màxima de caiguda: 57cm

639,75 €

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FQAEX2A2P-82 u Gronxador amb 2 seients infantils model JL10DG de Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, enduridors i
pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de caiguda: 1.24m

1.652,51 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FQAEX2C2P-83 u Gronxador amb 2 seients bressol, model JL10DGC de Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, enduridors i
pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

2.050,80 €
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Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de caiguda: 1.24m

(DOS MIL CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FQAMX1T0P-84 u Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic o equivalent, de 20m de longitud, amb dues
estructures de base quadrada amb 4 muntants d'acer galvanitzat tractat al forn cadascuna.
Muntada sobre daus de formigó
Inclòs:
- Plataforma de llançament antilliscant.
- Cable de acer trenat de 12 mm de gruix i 20 mde longitud.
- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer inoxidable.
- Seient circular de goma.
- Certificat según la normativa europea EN-1176.
Dimensions de seguretat en planta 22.50x4m. Alçada de caiguda: 1.30m.

10.580,67 €

(DEU MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FQATX001P-85 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals per a seient, amb estructura d'acer pintat,
plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), fixat a dau de formigó
fet in situ.
Seient no inclòs.

687,10 €

(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FQATX002P-86 u Equip per a entrenament tipus barres per a exercitar braços i cames model JSA004N de
Benito Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de15.3m2
Fixat a dau de formigó fet in situde alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

789,81 €

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FQATX003P-87 u Equip per a entrenament tipus volant per a exercitar caderes, braços i cames model JSA005N
de Benito Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.3m2
Fixat a dau de formigó fet in situde alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

948,81 €

(NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FQATX100P-88 u Equip per a entrenament per a exercitar la cintura model JSA001N de Benito Urban o
equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.9m2
Fixat a dau de formigó fet in situ

893,15 €

(VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FQATXPETP-89 u Formació de pista de petanca de 15x4m de dimensions interiors.
Consistent en execució de filades de paret de bloc 20x20x10cm, de 50cm com a màxim.
Sobre base de formigó HM-20.
Arrebossat i pintat de les dues cares del bloc.
Reblert del bloc amb formigó i rematat llis amb morter, també arrebossat i pintat.
Capa compactada de sorra fina de 3 a 5 cm de gruix, sobre capa de 15cm de graves 0-20,
sobre feltre geotextil separador, sobre capa de graves.
Segons detalls de projecte.

2.215,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS)

FQATXPNGP-90 u Subministrament i col.locació de taula ping-pong dimensions 2.74x1.525 metres..
Amb cos intern de tub, recobert de polièster i nuli intern prensat de poliuretà i fibra de vidre.
Antivandàlica, antixoc i anti grafiti. Amb línees de joc laterals pintades en blanc.
Sobre suport de formigó.

1.740,13 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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FQB3X110P-91 u Subministrament de compostadora quadrada 0.6x0.6x0.8m 95,35 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FQBA1210P-92 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

108,91 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FQZ5X112P-93 u Aparcament de bicicletes per a 6 places, tipus Arvelo de Benito Urban o equivalent de tub
d'acer inoxidable, base suport de 35x180cm, de 50 cm d'alçada sobre el paviment, per a
col·locar encastat al paviment. Encastat mitjançant pernis d'expansio M8

243,73 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FQZZX010P-94 u Cartell per a àrea de jocs infantils indicant:
Edats dels nenes a què van destinats els jocs,
condicions d'us,
acompanyament adults
prohibició de fumar
adreça centre sanitari més pròxim,
adreça web i telèfon de contacte per comunicar desperfectes,
Segons model de l'Ajuntament de Girona
Col·locat amb tacs químics

518,63 €

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

FQZZX020P-95 u Cartell per a àrea d'elements saludables. Indicant les condicions d'ús, explicacions dels
exercicis i telèfons de contacte.
Sobre dau de formigó.

774,33 €

(SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FR3P2212P-96 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 petita i
mitjans manuals.

57,88 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR3P9142P-97 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

45,15 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FR3XX001P-98 pa Partida per a la totalitat de treballs de reg per a jardinería d'urbanització pública.
Xarxa composta de 3 zones de reg amb aspersors i una de reg per degoters.
Inclou sistema de captació d'aigua de dipòsit soterrat amb bomba centrífuga autoaspirant
8m3/h situada a recinte d'aigua, activat per boia de regulació de volum.
Inclou l'abastament d'aigua per a l'equipament de l'hort urbà present a la plaça. Incloses
preses d'aigua.
Sistema per al control del sistema de reg automatizat i telegestionat amb equips programats.
Comunicació de programador amb electrovàlvules amb cable elèctric de1.5mm2.
Inclòs sensor de pluja connectat a programador. Inclosa valvuleria i canonades de diàmetres
superiors a 63m de PEAD electrosoldades o amb accessoris metàl.lics. Canonades de 50mm
i inferiors de PEBD registrades en pericons o escocells. Aquetes drenades. Incloses
canonades de reg per degoteig en arbrat de 40mm de PEBD i tub de protecció. Vàlvules
d'aireació i de racord.
Tots els elements homologats pel servei de Parcs i Jardins de Girona.

25.000,00 €

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

FR612665P-99 u Subminstrament i plantació d'arbre Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, de 20 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclòs reg fins a entrega d'obra

249,88 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FR61XPLAP-100 u Subminstrament i plantació d'arbre Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 40
a 45 cm, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació,  primer reg.
Inclòs reg fins a entrega d'obra

464,54 €

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

FR71121GP-101 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega.
Reg fins a entrega d'obra

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FR9AUA80P-102 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m a 1m d'alçaria, travessers
horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de
fusta encastats en dau de formigó cada 2m

111,22 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FR9AUAP0P-103 u Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta
encastats amb daus de formigó

206,56 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G4LVB5HGP-104 m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 285,16 a 337,88 kNm per m d'amplària de
moment flector últim. Incloses p.p. de suports zencats especials per a buits en forjat.

90,32 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G7883202P-105 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GD5BU010P-106 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 12,87 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

PACQ0001P-107 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat segons Pla. 8.172,50 €

(VUIT MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

PASS0001P-108 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut segons ESS. 12.108,70 €

(DOTZE MIL  CENT VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-1 44SLCD51 m2 Capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,84 €

Altres conceptes 9,84000 €

P-2 E3C515C4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba

103,59 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 78,66600 €

Altres conceptes 24,92400 €

P-3 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,37 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00632 €

Altres conceptes 1,36368 €

P-4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 25,97 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,45834 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,50381 €

B0A31000 kg Clau acer 0,19663 €

Altres conceptes 21,72122 €

P-5 E54AA15G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de gruix, formada per una planxa grecada
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3,
impermeabilització amb una làmina bituminosa, col·locada amb fixacions mecàniques

38,40 €

B538515G m2 Placa prefabricada per a coberta deck de 40 mm de gruix, amb una planxa grecada d'a 22,45950 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,56000 €

Altres conceptes 13,38050 €

P-6 E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0.5 cm, col·locat amb
adhesiu

21,60 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,07080 €

B7J204H0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm 11,37150 €

Altres conceptes 10,15770 €

P-7 E81125D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, remolinat

21,76 €

Altres conceptes 21,76000 €

P-8 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,59 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,91373 €

Altres conceptes 2,67627 €

P-9 E8J5F45E m Coronament de paret de 31 a 40 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana
i amb trencaaigües als dos cantells, de color especial, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

30,88 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,46525 €

B0111000 m3 Aigua 0,00185 €

B8J5F405 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 31 a 40 cm de gruix, de secció p 21,60400 €

Altres conceptes 8,80890 €
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P-10 EASA81CB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada

406,18 €

BASA81CB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x205 cm, preu 377,63000 €

Altres conceptes 28,55000 €

P-11 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) , segons UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, reblert de
formigó de 10 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

42,77 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 6,12480 €

BD7FT350 m Tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de ri 7,20000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 6,78634 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,65598 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,28000 €

Altres conceptes 18,72288 €

P-12 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) segons UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, reblert de
formigó de 10 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

52,81 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 8,09380 €

BD7FT450 m Tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2)  seg 11,31250 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,73800 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,49000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,89116 €

Altres conceptes 19,28454 €

P-13 ED7FT650 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) segons UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

68,46 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,20000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 4,41570 €

BD7FT650 m Tub de PVC  per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) , se 24,40900 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 14,94240 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,51118 €

Altres conceptes 17,98172 €

P-14 ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 63 mm, motor de 2 Kw per a un cabal de
11 l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrlment de les bombes, trapa doble
d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

3.976,58 €

BNN2U020 u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes submergibles (se 2.607,66000 €

BNNZU020 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 206,02000 €

BNNZU120 u Trapa d'accés a pou d'elevació 366,76000 €

Altres conceptes 796,14000 €

P-15 F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

47,04 €

Altres conceptes 47,04000 €

P-16 F213XPA1 PA Partida alçada a justificar per a l'enderroc de fonamentacions existents no conetmplades en el
projecte. Es justificarà per m3 enderrocat al mateix preu/m3 de la partida F2131223.

2.000,00 €
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Sense descomposició 2.000,00000 €

P-17 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,05 €

Altres conceptes 4,05000 €

P-18 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

16,30 €

Altres conceptes 16,30000 €

P-19 F219X001 m Arrencada de vorada de pedra col·locada sobre formigó, amb martell trencador manual i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Extracció de le peces de pedra de Girona, apilant-les per a utilitzar-les a la pròpia obra. Les
peces sobrants s'entregaran als Serveis Municipals de Vialitat.

24,07 €

Altres conceptes 24,07000 €

P-20 F219X002 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, martell trencador i càrrega sobre camió

24,35 €

Altres conceptes 24,35000 €

P-21 F219X003 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 1
m d'amplària, martell trencador i càrrega sobre camió

12,30 €

Altres conceptes 12,30000 €

P-22 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,62 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-23 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

7,26 €

Altres conceptes 7,26000 €

P-24 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 mecànica sobre camió

8,63 €

Altres conceptes 8,63000 €

P-25 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

10,61 €

Altres conceptes 10,61000 €

P-26 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,70 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-27 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,70 €

Altres conceptes 1,70000 €

P-28 F2R450D7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,17 €

Altres conceptes 5,17000 €

P-29 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

84,98 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 75,66900 €

Altres conceptes 9,31100 €

P-30 F32525C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba

113,40 €
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B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 78,66600 €

Altres conceptes 34,73400 €

P-31 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,51 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00756 €

Altres conceptes 1,50244 €

P-32 F32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,69 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02282 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 2,30400 €

Altres conceptes 1,36318 €

P-33 F32D1A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m

22,08 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,57000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,24000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,51011 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,23634 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09848 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,95990 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13192 €

Altres conceptes 18,33325 €

P-34 F32DC103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

28,81 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,19663 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,69600 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09848 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,45834 €

Altres conceptes 24,24055 €

P-35 F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

10,52 €

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 5,51985 €

Altres conceptes 5,00015 €

P-36 F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4.
Reblert de formigó i arrebossat amb morter de ciment

44,60 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I s 17,25014 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 6,22600 €

Altres conceptes 21,12386 €

P-37 F618681N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de formigó en el primer metre. Rematat amb

39,57 €
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morter com a coronament.

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I s 17,25014 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 6,22600 €

Altres conceptes 16,09386 €

P-38 F6186H1N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de formigó en el primer metre

37,97 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 3,11300 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I s 17,25014 €

Altres conceptes 17,60686 €

P-39 F6A16RZB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

515,43 €

B6A16RZB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb 346,66000 €

Altres conceptes 168,77000 €

P-40 F6A1HFA0 m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de
formigó

41,13 €

B6A1HFA0 m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs 23,70000 €

Altres conceptes 17,43000 €

P-41 F7J5XJUNT m Formació de junt separador entre fase II i fase III, mitjançant execució de junt entre paviment
sobre mur de soterrani de l'edifici fase II i canal amb reixa interceptora fase II.
Consistent en aplicació d'una banda de EPS de 70cm d'alçada separant les fases i rematat
amb l'aplicació d'un segellat superior amb massilla PU.

21,85 €

Altres conceptes 21,85000 €

P-42 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

33,39 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 24,06950 €

B0111000 m3 Aigua 0,07100 €

Altres conceptes 9,24950 €

P-43 F936RM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

90,77 €

B06NPF2B m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màx 64,76400 €

Altres conceptes 26,00600 €

P-44 F961A87A m Vorada de pedra granítica tipus Sant Vicenç escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25
cm, 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

55,28 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 6,75906 €

B9611870 m Pedra granítica tipus Sant Vicenç, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x2 29,91450 €

Altres conceptes 18,60644 €

P-45 F961A8BA m Col.locació de vorada de pedra granítica de forma recta, de 20x25 cm, 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. Inclòs repàs de rigola amb formigó

28,66 €
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Col.locació de les peces de pedra de Girona arrencades anteriorment.

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 9,40500 €

B96118B0 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x35 cm 0,00000 €

Altres conceptes 19,25500 €

P-46 F965X008 m Vorada recta per a delimitació de parterres amb peces de formigó tipus jardí, 100x20x8 cm,
amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.

13,28 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 2,50800 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,03472 €

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 4,89300 €

Altres conceptes 5,84428 €

P-47 F985X001 ud Formació de gual de peces de formigó, de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntat amb morter i reblert de junts amb sorra fina. Incloses peces
arrodonides per als capçals.

398,45 €

B06NX14C ud Peça per a capçal de guals, dreta i esquerra, consistent en llosa prefabricada de formi 57,10000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 72,23040 €

F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·l 246,56452 €

Altres conceptes 22,55508 €

P-48 F991XB60 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten model Brico de Benito Urban o equivalent, de
140x140x20 cm i de 20 cm d'alçada, col·locat amb fonament i anellat de formigó

182,36 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,92500 €

B99ZZ160 u Escocell quadrat tipus Brico de Benito Urban de planxa d'acer corten, de 140x140x20 125,55000 €

Altres conceptes 40,88500 €

P-49 F9A1XSS1 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada superior a 2,5 metres.
COLOR 1
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació
SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle
vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un
percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de
laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió

22,74 €
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superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

B0111000 m3 Aigua 0,00213 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 2,25500 €

B051K602 t Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V 42,5 R segons UNE-EN 197-1, a gra 1,68855 €

B9ZXX001 kg Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + 1,20000 €

F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària 4,65268 €

E5Z1XL20 ml Formació de mestres amb totxana i morter de ciment elaborat a obra 1,91044 €

Altres conceptes 11,03120 €

P-50 F9A1XSS2 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada superior a 2,5 metres.
COLOR2
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació
SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle
vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un
percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de
laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

22,74 €

F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària 4,65268 €

B051K602 t Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V 42,5 R segons UNE-EN 197-1, a gra 1,68855 €

B9ZXX001 kg Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + 1,20000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00213 €
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E5Z1XL20 ml Formació de mestres amb totxana i morter de ciment elaborat a obra 1,91044 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 2,25500 €

Altres conceptes 11,03120 €

P-51 F9A1XSS3 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada inferior a 2,50 metres.
COLOR1
Estès amb estenedora petita i a mà.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació
SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora sobre cadenes amb regle
vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un
percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que
contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs de
laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

47,96 €

B051K602 t Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V 42,5 R segons UNE-EN 197-1, a gra 1,68855 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 2,25500 €

B0111000 m3 Aigua 0,02130 €

B9ZXX001 kg Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + 1,20000 €

F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària 4,65268 €

Altres conceptes 38,14247 €

P-52 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics

46,48 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 14,37700 €

Altres conceptes 32,10300 €

P-53 F9E1XGRA m2 Paviment de panot per a vorera tipus graveta de riu de 30x30x4cm, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclosa
part proporcional de peces ratllades per a invidents en inicis de guals.

38,75 €
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F9E1X200 m2 Panot ratllat 30x30x4 cm per a invidents 0,12150 €

B9E1XGRA m2 Panot tipus graveta de riu 30x30x4 9,26325 €

B0111000 m3 Aigua 0,00142 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36475 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,95996 €

Altres conceptes 28,03912 €

P-54 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb
sorra fina

45,37 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,36346 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, a 27,60450 €

Altres conceptes 17,40204 €

P-55 F9F5X570 ml Encintat amb peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb
sorra fina

21,25 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, a 11,04180 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,36346 €

Altres conceptes 9,84474 €

P-56 F9G4X682 m2 Recrescut de llosa amb pendent de l'1% mitjançant paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

17,24 €

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 13,17250 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,17649 €

Altres conceptes 3,89101 €

P-57 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-58 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,96 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,00960 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,39824 €

Altres conceptes 4,55216 €

P-59 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

82,25 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,87000 €

Altres conceptes 19,38000 €

P-60 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

73,91 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,00000 €

Altres conceptes 18,91000 €

P-61 FBXPLATF u Plataforma elevada elevada per a trànsit peatonal. de 4.80x5.80m.
Formada per un cos central de formigó de 4.80 m de llarg com a màxim i un ample de 5.80
m. i una alçada que arribarà fins a les voreres creades, amb una diferència màxima de de 12
cm. Acabat rugós.
Les dues rampes, de pujada i baixada, estaran fetes amb llambordins de pedra i tindran una
llargada d' 1 metre.

1.792,34 €
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Inclòs tallar de dues franges al paviment asfàltic amb disc de diamant i rebaix de paviment
asfàltic de 10 cm.
Inclòs formació de recrescut de pou de clavegueram.

Altres conceptes 1.792,34000 €

P-62 FD5F12ED m Canal de material plàstic N200 C250 H26 marca ACO o equivalent sense pendent, d'amplària
200 a 250 mm i 200 a 250 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat
ranurada classe F900, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal col·locada sobre
base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix

297,28 €

BD5F12ED m Canal de material plàstic N200 C250 H26 marca ACO o equivalent sense pendent, d'a 250,99200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,34000 €

Altres conceptes 29,94800 €

P-63 FD5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent tipus Self200 A15 H15 marca ACO o equivalent ,
d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material
plàstic nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

118,56 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,62752 €

BD5FC196 m Canal de material plàstic Self200 A15 H15 marca ACO sense pendent, d'amplària de 1 88,88250 €

Altres conceptes 21,04998 €

P-64 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm, per a clavegueram, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

149,54 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 26,64000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,74126 €

B0111000 m3 Aigua 0,00426 €

Altres conceptes 122,15448 €

P-65 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 1x1x1 m, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

242,89 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 47,52000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,76490 €

B0111000 m3 Aigua 0,00852 €

Altres conceptes 193,59658 €

P-66 FDK2XCLA pa Partida alçada d'abonament íntegre connexió a clavegueram de xarxa de sanejament de
l'urbanització.
Feines a executar per companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Inclou obertura de rasa de 6 metres de llarg, dos a vorera i quatre a calçada. Inclosa
demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic, connexió amb conductes de 315mm de
PVC tipus teula homologat, protecció de les rases, formigonat, tapat. Obertura i segellat de
pou de formigó. Inclòs repòsició de vorera, vorada, i paviment afàltic.
Inclosos permisos per a tall de carrer.

1.300,00 €

Sense descomposició 1.300,00000 €

P-67 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

107,18 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,20108 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 82,57000 €
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Altres conceptes 24,40892 €

P-68 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

152,59 €

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 125,38000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,23902 €

Altres conceptes 26,97098 €

P-69 FG11P001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a les legalitzacions de les xarxes elèctriques.
Incloses despeses de taxes i projectes.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-70 FG11XPAA pa Partida alçada a jutificar per a l'escomesa i subministrament d'aigua per a sistema de reg.
Inclosos vàlvula anti-retorn, clau de seccionament, comptador.
Inclòs apertura de rases, estesa de tubs, tapat de rases, formació de pericó per a comptador.
Tram  no superior a 10 metres.

1.700,00 €

Sense descomposició 1.700,00000 €

P-71 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,65 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,56060 €

Altres conceptes 1,08940 €

P-72 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,07 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,77480 €

Altres conceptes 1,29520 €

P-73 FG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,04 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,30560 €

Altres conceptes 0,73440 €

P-74 FHR1XDUN u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LED model DUNE de la
marca LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 8m d'alçada i diàmetre en punta
de 60mm.
Luminaria vial DUNE LEDS de la marca LAMP. Fabricada en injecció d'alumini lacat color
gris texturitzat i grafit texturitzat. Clase I. Per a 48 LEDs blanc neutre alimentats a 700mA.
Amb un consum total de 117W.
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i piqueta de posada a terra.

3.615,30 €

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 15 27,02082 €

BHR1XDUN u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LED model DUNE 3.225,55000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,92500 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,24000 €

Altres conceptes 303,56418 €

P-75 FHR1XSMP u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LEDs model SMAP de la
marca LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 9m d'alçada i diàmetre en punta
de 60mm.
Luminaria vial SMAP de la marca LAMP. Fabricada en injecció d'alumini lacat color gris

4.810,50 €
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texturitzat i grafit texturitzat. Amb ròtula orientable. Òptica vial amb 1 mòdul LED blanc neutre
de 4000lm i la possibilitat d'acoblar un altre de les mateixes característiques
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i piqueta de posada a terra.

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 15 27,02082 €

BHR1XSMP u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LEDs model SMA 4.175,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 177,27710 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,24000 €

Altres conceptes 387,96208 €

P-76 FQ1XB10 u Banc de llistons de fusta tècnica model Barcino de Benito Urban o equivalent, de 180 cm de
llargària, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços metàl.lics, col·locat amb
fixacions mecàniques, sobre suport de formigó.

561,07 €

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tècnica model Barcino de Benito Urban, de 180 cm de llargàri 495,05000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 12,45200 €

Altres conceptes 53,56800 €

P-77 FQ21XC70 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, i suports
laterals de tub d'acer. Model Barcelona de Benito Urban o equivalent, col·locada amb
fixacions mecàniques.

111,06 €

BQ21BC70 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb ce 93,36000 €

Altres conceptes 17,70000 €

P-78 FQ31X210 u Font per a exteriors d'acer, model Atlas de Benito Urban o equivalent amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 20 cm de diàmetre i
100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs
davantera, ancorada amb dau de formigó

611,16 €

BQ31D210 u Font per a exteriors model Atlas de Benito Urban d'acer amb protecció antioxidant i pin 374,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu 29,39000 €

Altres conceptes 207,77000 €

P-79 FQ42X010 u Pilona d'acer tipus Cala de Benito Urban o equivalent amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó

104,19 €

BQ42A010 u Pilona d'acer tipus Cala de Benito Urban amb protecció antioxidant i pintura de color n 55,50000 €

Altres conceptes 48,69000 €

P-80 FQ42XE13 u Pilona extraïble tipus Desmuntable de Benito Urban o equivalent, d'acer amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de
800 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

194,26 €

BQ42AE13 u Pilona extraïble tipus Desmuntable de Benito Urband'acer amb protecció antioxidant i 145,00000 €

Altres conceptes 49,26000 €

P-81 FQABX110 u Balancí infantil model JFS103 de Benito Urban o equivalent, amb 1 seient sobre estructura i
elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó
fet in situ.
Dimensions de seguretat en planta 2.25x3.46m. Alçada màxima de caiguda: 57cm

639,75 €

BQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, a 460,00000 €

Altres conceptes 179,75000 €

P-82 FQAEX2A2 u Gronxador amb 2 seients infantils model JL10DG de Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, enduridors i

1.652,51 €
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pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de caiguda: 1.24m

BQAE22A0 u Gronxador amb 2 seients infantil model JL10DG de Benito Urban 1.190,00000 €

Altres conceptes 462,51000 €

P-83 FQAEX2C2 u Gronxador amb 2 seients bressol, model JL10DGC de Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, enduridors i
pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de caiguda: 1.24m

2.050,80 €

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients bressol model JL10DGC de Benito Urban 1.565,75000 €

Altres conceptes 485,05000 €

P-84 FQAMX1T0 u Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic o equivalent, de 20m de longitud, amb dues
estructures de base quadrada amb 4 muntants d'acer galvanitzat tractat al forn cadascuna.
Muntada sobre daus de formigó
Inclòs:
- Plataforma de llançament antilliscant.
- Cable de acer trenat de 12 mm de gruix i 20 mde longitud.
- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer inoxidable.
- Seient circular de goma.
- Certificat según la normativa europea EN-1176.
Dimensions de seguretat en planta 22.50x4m. Alçada de caiguda: 1.30m.

10.580,67 €

BQAM11T0 u Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic, de 20m de longitud, amb due estructures 8.977,00000 €

Altres conceptes 1.603,67000 €

P-85 FQATX001 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals per a seient, amb estructura d'acer pintat,
plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), fixat a dau de formigó
fet in situ.
Seient no inclòs.

687,10 €

BQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals per a seient, amb estructura d'acer 570,00000 €

Altres conceptes 117,10000 €

P-86 FQATX002 u Equip per a entrenament tipus barres per a exercitar braços i cames model JSA004N de
Benito Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de15.3m2
Fixat a dau de formigó fet in situde alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

789,81 €

BQAT6100 u Equips per a entrenament tipus barres per a exercitar braços i cames model JSA004N 645,00000 €

Altres conceptes 144,81000 €

P-87 FQATX003 u Equip per a entrenament tipus volant per a exercitar caderes, braços i cames model JSA005N
de Benito Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.3m2
Fixat a dau de formigó fet in situde alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

948,81 €

BQAT2100 u Equips per a entrenament tipus volant per a exercitar caderes, braços i cames model J 795,00000 €

Altres conceptes 153,81000 €

P-88 FQATX100 u Equip per a entrenament per a exercitar la cintura model JSA001N de Benito Urban o
equivalent, per a fixar mecànicament.

893,15 €
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Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.9m2
Fixat a dau de formigó fet in situ

BQAT1100 u Equips per a entrenament per a exercitar la cintura model JSA001N de Benito Urban, 715,00000 €

Altres conceptes 178,15000 €

P-89 FQATXPET u Formació de pista de petanca de 15x4m de dimensions interiors.
Consistent en execució de filades de paret de bloc 20x20x10cm, de 50cm com a màxim.
Sobre base de formigó HM-20.
Arrebossat i pintat de les dues cares del bloc.
Reblert del bloc amb formigó i rematat llis amb morter, també arrebossat i pintat.
Capa compactada de sorra fina de 3 a 5 cm de gruix, sobre capa de 15cm de graves 0-20,
sobre feltre geotextil separador, sobre capa de graves.
Segons detalls de projecte.

2.215,00 €

Sense descomposició 2.215,00000 €

P-90 FQATXPNG u Subministrament i col.locació de taula ping-pong dimensions 2.74x1.525 metres..
Amb cos intern de tub, recobert de polièster i nuli intern prensat de poliuretà i fibra de vidre.
Antivandàlica, antixoc i anti grafiti. Amb línees de joc laterals pintades en blanc.
Sobre suport de formigó.

1.740,13 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 56,03400 €

BQATXPNG u Taula ping-pong dimensions 2.74x1.525 metres. 1.425,00000 €

Altres conceptes 259,09600 €

P-91 FQB3X110 u Subministrament de compostadora quadrada 0.6x0.6x0.8m 95,35 €

BQB3X001 u Compostadora 300 litres 89,95000 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-92 FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

108,91 €

BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb du 99,98000 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-93 FQZ5X112 u Aparcament de bicicletes per a 6 places, tipus Arvelo de Benito Urban o equivalent de tub
d'acer inoxidable, base suport de 35x180cm, de 50 cm d'alçada sobre el paviment, per a
col·locar encastat al paviment. Encastat mitjançant pernis d'expansio M8

243,73 €

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes per a 6 places, tipus Arvelo de Benito Urban o similar, de tub 184,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 23,94000 €

Altres conceptes 35,79000 €

P-94 FQZZX010 u Cartell per a àrea de jocs infantils indicant:
Edats dels nenes a què van destinats els jocs,
condicions d'us,
acompanyament adults
prohibició de fumar
adreça centre sanitari més pròxim,
adreça web i telèfon de contacte per comunicar desperfectes,
Segons model de l'Ajuntament de Girona
Col·locat amb tacs químics

518,63 €

BQZZU010 u Cartell per a àrea de jocs infantils indicant: 440,00000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 36,08000 €

Altres conceptes 42,55000 €

P-95 FQZZX020 u Cartell per a àrea d'elements saludables. Indicant les condicions d'ús, explicacions dels
exercicis i telèfons de contacte.
Sobre dau de formigó.

774,33 €
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BQZXU20 u Cartell per a àrea d'elements saludables. Indicant les condicions d'us i  explicacions de 675,00000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 36,08000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 6,22600 €

Altres conceptes 57,02400 €

P-96 FR3P2212 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 petita i
mitjans manuals.

57,88 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 44,27115 €

Altres conceptes 13,60885 €

P-97 FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

45,15 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 32,25915 €

Altres conceptes 12,89085 €

P-98 FR3XX001 pa Partida per a la totalitat de treballs de reg per a jardinería d'urbanització pública.
Xarxa composta de 3 zones de reg amb aspersors i una de reg per degoters.
Inclou sistema de captació d'aigua de dipòsit soterrat amb bomba centrífuga autoaspirant
8m3/h situada a recinte d'aigua, activat per boia de regulació de volum.
Inclou l'abastament d'aigua per a l'equipament de l'hort urbà present a la plaça. Incloses
preses d'aigua.
Sistema per al control del sistema de reg automatizat i telegestionat amb equips programats.
Comunicació de programador amb electrovàlvules amb cable elèctric de1.5mm2.
Inclòs sensor de pluja connectat a programador. Inclosa valvuleria i canonades de diàmetres
superiors a 63m de PEAD electrosoldades o amb accessoris metàl.lics. Canonades de 50mm
i inferiors de PEBD registrades en pericons o escocells. Aquetes drenades. Incloses
canonades de reg per degoteig en arbrat de 40mm de PEBD i tub de protecció. Vàlvules
d'aireació i de racord.
Tots els elements homologats pel servei de Parcs i Jardins de Girona.

25.000,00 €

Sense descomposició 25.000,00000 €

P-99 FR612665 u Subminstrament i plantació d'arbre Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, de 20 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclòs reg fins a entrega d'obra

249,88 €

BR434C2C u Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 195,25000 €

B0111000 m3 Aigua 0,32717 €

Altres conceptes 54,30283 €

P-100 FR61XPLA u Subminstrament i plantació d'arbre Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 40
a 45 cm, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació,  primer reg.
Inclòs reg fins a entrega d'obra

464,54 €

B0111000 m3 Aigua 0,32717 €

BR44D22G u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra d 306,17000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 22,99800 €

Altres conceptes 135,04483 €

P-101 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega.
Reg fins a entrega d'obra

2,07 €
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BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,20230 €

Altres conceptes 1,86770 €

P-102 FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m a 1m d'alçaria, travessers
horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de
fusta encastats en dau de formigó cada 2m

111,22 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 2,19030 €

BR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants d 61,21000 €

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca 14,53000 €

Altres conceptes 33,28970 €

P-103 FR9AUAP0 u Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta
encastats amb daus de formigó

206,56 €

BR9AUAP0 u Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m 160,81000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 4,06770 €

Altres conceptes 41,68230 €

P-104 G4LVB5HG m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 285,16 a 337,88 kNm per m d'amplària de
moment flector últim. Incloses p.p. de suports zencats especials per a buits en forjat.

90,32 €

B4LV0BHT m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb j 70,73000 €

Altres conceptes 19,59000 €

P-105 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,07 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,44200 €

Altres conceptes 6,62800 €

P-106 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 12,87 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,41120 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 2,62340 €

Altres conceptes 8,83540 €

P-107 PACQ0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat segons Pla. 8.172,50 €

Sense descomposició 8.172,50000 €

P-108 PASS0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut segons ESS. 12.108,70 €

Sense descomposició 12.108,70000 €
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Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 10 ENDERROCS I TREVALLS PREVIS

1 F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 15)

47,04 9,000 423,36

2 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

4,05 162,000 656,10

3 FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer
galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5
mm, amb bastiment, platines i quatre cargols (P - 92)

108,91 10,000 1.089,10

4 F213XPA1 PA Partida alçada a justificar per a l'enderroc de fonamentacions existents
no conetmplades en el projecte. Es justificarà per m3 enderrocat al
mateix preu/m3 de la partida F2131223. (P - 16)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.10 4.168,56

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 20 MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

0,62 1.857,420 1.151,60

2 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 (P - 23)

7,26 2.333,320 16.939,90

3 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 27)

1,70 3.006,848 5.111,64

4 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 26)

6,70 2.312,960 15.496,83

5 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 mecànica sobre
camió (P - 24)

8,63 321,944 2.778,38

6 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 25)

10,61 82,998 880,61

7 F2R450D7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 28)

5,17 1.048,772 5.422,15

TOTAL Capítol 01.20 47.781,11

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 30 ESTRUCTURA DIPÒSIT

1 F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 35)

10,52 260,270 2.738,04

EUR
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2 E3C515C4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 2)

103,59 104,018 10.775,22

3 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 3)

1,37 5.393,399 7.388,96

4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 4) 25,97 26,480 687,69

5 F32525C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm i abocat amb bomba (P - 30)

113,40 86,832 9.846,75

6 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 31)

1,51 5.870,718 8.864,78

7 F32D1A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 6 m (P - 33)

22,08 473,600 10.457,09

8 F32DC103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 3 m (P - 34)

28,81 6,000 172,86

9 G4LVB5HG m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 285,16 a 337,88 kNm per m d'amplària de moment
flector últim. Incloses p.p. de suports zencats especials per a buits en
forjat. (P - 104)

90,32 247,200 22.327,10

10 44SLCD51 m2 Capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia
de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

9,84 247,200 2.432,45

11 E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0.5
cm, col·locat amb adhesiu (P - 6)

21,60 84,800 1.831,68

12 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 105)

9,07 465,870 4.225,44

13 F9G4X682 m2 Recrescut de llosa amb pendent de l'1% mitjançant paviment de
formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland (P - 56)

17,24 216,450 3.731,60

TOTAL Capítol 01.30 85.479,66

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 40 SANEJAMENT

1 FD5F12ED m Canal de material plàstic N200 C250 H26 marca ACO o equivalent
sense pendent, d'amplària 200 a 250 mm i 200 a 250 mm d'alçària,
sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe F900,
segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal col·locada sobre
base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm
de gruix (P - 62)

297,28 129,130 38.387,77

2 FD5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent tipus Self200 A15 H15 marca
ACO o equivalent , d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix (P - 63)

118,56 23,400 2.774,30

3 ED7FT650 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2) segons UNE-EN 1401-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 13)

68,46 152,670 10.451,79

EUR
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4 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4kN/m2) segons UNE-EN 1401-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, reblert de formigó de 10 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 12)

52,81 6,100 322,14

5 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4kN/m2) , segons UNE-EN 1401-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, reblert de formigó de 10 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 11)

42,77 67,000 2.865,59

6 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm, per a
clavegueram, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
64)

149,54 7,000 1.046,78

7 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 1x1x1 m, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 65)

242,89 7,000 1.700,23

8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 67)

107,18 7,000 750,26

9 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 68)

152,59 7,000 1.068,13

10 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150
g/m2 i graves (P - 106)

12,87 29,350 377,73

11 FDK2XCLA pa Partida alçada d'abonament íntegre connexió a clavegueram de xarxa
de sanejament de l'urbanització.
Feines a executar per companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de
Ter.
Inclou obertura de rasa de 6 metres de llarg, dos a vorera i quatre a
calçada. Inclosa demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic,
connexió amb conductes de 315mm de PVC tipus teula homologat,
protecció de les rases, formigonat, tapat. Obertura i segellat de pou de
formigó. Inclòs repòsició de vorera, vorada, i paviment afàltic.
Inclosos permisos per a tall de carrer. (P - 66)

1.300,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.40 59.744,72

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 50 INSTAL.LACIONS

Titol 3 51 ELECTRICITAT

1 FG11X000 pa Partida alçada per al subministrament, muntatge i connexió d'armari
prefabricat format per un mòdul per a allotjar la caixa de seccionament
i la caixa general de protecció i per allotjar equip de mesura. Fabricat
de formigó amb fibra de vidre, inclosa obra civil auxiliar i transport. (P -
0)

2.800,00 1,000 2.800,00

2 FG11P002 pa Partida alçada de cobrament íntegre corresponents a les feines
d'escomesa elèctrica de la xarxa pública de Baixa Tensió.
Recorregut de 85 metres desde el punt d'abastament, per vorera.
Inclosos costos d'apetura de rases, conduccions i cablejat, reblert de
rasa i reposició de panot. (P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

3 FG11P001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a les legalitzacions de les
xarxes elèctriques. Incloses despeses de taxes i projectes.
(P - 69)

1.500,00 1,000 1.500,00

4 FG11X001 pa Partida alçada per al, subministrament, muntatge i connexió d'armari
per a sistema centralitzador de mesura, protecció i comandament per
als sistemes d'enllumenat, equips de bombeig per a evaquació a
clavegueram, equip de bombeig i programació per a sitema de reg de

9.200,00 1,000 9.200,00

EUR
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la urbanització.
Sistema d'enllumenat d'alimentació monofàsica 220VAC, potència
total 1kW. Controlat via ràdio i accionat per temporitzador. Proteccions,
rellotge horari amb reserva, interruptor per encesa manual, contactor.
Sistema d'equip de bombeig, consistent en ldos lìnies per al sistema
d'extracció del dipòsit. Alimentació trifàsica a 400V. Sistema de
bombes format per 2 bombes de 2kW cadascuna. Accionat per boia de
nivell de líquid. Bombes funcionant simultàniament al 50% de la seva
capacitat màxima. S'utilitzen dos reguladors per a fixar el punt de
treball de cada bomba. Sitema redundant per seguretat. Inclosos
variadors
Partida alçada per al subministrament elèctric de l'equip de bombeig
per a reg.
Sistema de reg amb programadors i equip de bombeig autoaspirant ,
consistent en 1 línea elèctrica per al sistema d'aspiració d'aigua del
dipòsit i programació de reg. Alimentació trifàsica a 400V. Potència
total de 4000W.
Accionat per lògica composta per tres entrades: temportizador, sensor
de nivell d'aigua i sensor de pluja.
Inclòs armari, transfomadors, magnetotèrmics, rellotge horari amb
reserva, interruptor per encesa manual, i contactor, muntat i
connexionat. Inclòs plaques de presa de terres, probades. Inclosos
suports i paleteria.
Instal.lat, connectat i probat.
(P - 0)

TOTAL Titol 3 01.50.51 21.500,00

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 50 INSTAL.LACIONS

Titol 3 53 ENLLUMENAT

1 FHR1XDUN u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector
LED model DUNE de la marca LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 8m d'alçada
i diàmetre en punta de 60mm.
Luminaria vial DUNE LEDS de la marca LAMP. Fabricada en injecció
d'alumini lacat color gris texturitzat i grafit texturitzat. Clase I. Per a 48
LEDs blanc neutre alimentats a 700mA. Amb un consum total de 117W.
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i piqueta de posada
a terra.
(P - 74)

3.615,30 4,000 14.461,20

2 FHR1XSMP u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector
LEDs model SMAP de la marca LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 9m d'alçada
i diàmetre en punta de 60mm.
Luminaria vial SMAP de la marca LAMP. Fabricada en injecció
d'alumini lacat color gris texturitzat i grafit texturitzat. Amb ròtula
orientable. Òptica vial amb 1 mòdul LED blanc neutre de 4000lm i la
possibilitat d'acoblar un altre de les mateixes característiques
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i piqueta de posada
a terra. (P - 75)

4.810,50 7,000 33.673,50

3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 72)

3,07 350,960 1.077,45

4 FG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
73)

2,04 350,960 715,96

EUR
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TOTAL Titol 3 01.50.53 49.928,11

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 50 INSTAL.LACIONS

Titol 3 55 BOMBES DIPÒSIT

1 ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor
de 63 mm, motor de 2 Kw per a un cabal de 11 l/s a una altura
d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrlment de les
bombes, trapa doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada (P - 14)

3.976,58 1,000 3.976,58

2 F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4. Reblert de formigó i arrebossat amb
morter de ciment (P - 36)

44,60 2,260 100,80

3 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 71)

2,65 9,000 23,85

TOTAL Titol 3 01.50.55 4.101,23

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 50 INSTAL.LACIONS

Titol 3 57 AIGUA POTABLE

1 FG11XPAA pa Partida alçada a jutificar per a l'escomesa i subministrament d'aigua
per a sistema de reg. Inclosos vàlvula anti-retorn, clau de
seccionament, comptador.
Inclòs apertura de rases, estesa de tubs, tapat de rases, formació de
pericó per a comptador. Tram  no superior a 10 metres. (P - 70)

1.700,00 1,000 1.700,00

TOTAL Titol 3 01.50.57 1.700,00

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 60 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 61 PERÍMETRES - ADEQUACIÓ I REPARACIÓ VORERES

1 F219X001 m Arrencada de vorada de pedra col·locada sobre formigó, amb martell
trencador manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Extracció de le peces de pedra de Girona, apilant-les per a utilitzar-les
a la pròpia obra. Les peces sobrants s'entregaran als Serveis
Municipals de Vialitat. (P - 19)

24,07 92,000 2.214,44

2 F219X002 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 20)

24,35 28,788 700,99

3 F219X003 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 1 m d'amplària, martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 21)

12,30 118,064 1.452,19

4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 57) 3,97 7,550 29,97

EUR
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5 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P -
18)

16,30 7,550 123,07

6 F961A8BA m Col.locació de vorada de pedra granítica de forma recta, de 20x25 cm,
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.
Inclòs repàs de rigola amb formigó
Col.locació de les peces de pedra de Girona arrencades anteriorment.
(P - 45)

28,66 36,000 1.031,76

7 F9E1XGRA m2 Paviment de panot per a vorera tipus graveta de riu de 30x30x4cm,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclosa part proporcional de
peces ratllades per a invidents en inicis de guals. (P - 53)

38,75 296,801 11.501,04

8 F936RM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat
reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 43)

90,77 44,520 4.041,08

9 F985X001 ud Formació de gual de peces de formigó, de forma rectangular de 60x40
cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària,
rejuntat amb morter i reblert de junts amb sorra fina. Incloses peces
arrodonides per als capçals. (P - 47)

398,45 6,000 2.390,70

10 F961A87A m Vorada de pedra granítica tipus Sant Vicenç escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x25 cm, 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 (P - 44)

55,28 1,000 55,28

11 FBXPLATF u Plataforma elevada elevada per a trànsit peatonal. de 4.80x5.80m.
Formada per un cos central de formigó de 4.80 m de llarg com a
màxim i un ample de 5.80 m. i una alçada que arribarà fins a les
voreres creades, amb una diferència màxima de de 12 cm. Acabat
rugós.
Les dues rampes, de pujada i baixada, estaran fetes amb llambordins
de pedra i tindran una llargada d' 1 metre.
Inclòs tallar de dues franges al paviment asfàltic amb disc de diamant
i rebaix de paviment asfàltic de 10 cm.
Inclòs formació de recrescut de pou de clavegueram.

(P - 61)

1.792,34 1,000 1.792,34

TOTAL Titol 3 01.60.61 25.332,86

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 60 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 65 PAVIMENTS INTERIORS

1 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 42)

33,39 567,048 18.933,73

2 F9A1XSS1 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada
superior a 2,5 metres. COLOR 1
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment
certificat d'aplicació SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies
provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.

22,74 1.203,748 27.373,23
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Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil
volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora
sobre cadenes amb regle vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró
pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera
RA411 Mas Patxot, amb un percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de
CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una
barreja en pols que contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord
amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una
resistència a la compressió superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística (P - 49)

3 F9A1XSS3 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada
inferior a 2,50 metres. COLOR1
Estès amb estenedora petita i a mà.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment
certificat d'aplicació SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies
provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil
volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora
sobre cadenes amb regle vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró
pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera
RA411 Mas Patxot, amb un percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de
CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una
barreja en pols que contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord
amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una
resistència a la compressió superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.

47,96 375,590 18.013,30
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L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística (P - 51)

4 F9A1XSS2 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a camins d'amplada
superior a 2,5 metres. COLOR2
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada mitjançant el procediment
certificat d'aplicació SAULO SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies
provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE 103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora mòbil
volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb estenedora
sobre cadenes amb regle vibrador d'alta freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró
pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat, de Pedrera
RA411 Mas Patxot, amb un percentatge del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de
CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una
barreja en pols que contingui: SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord
amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una
resistència a la compressió superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística (P - 50)

22,74 1.212,520 27.572,70

5 F9F5X570 ml Encintat amb peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 55)

21,25 486,690 10.342,16

6 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 54)

45,37 69,930 3.172,72

7 F936RM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat
reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 43)

90,77 84,403 7.661,26

8 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 52)

46,48 191,433 8.897,81

9 F965X008 m Vorada recta per a delimitació de parterres amb peces de formigó tipus
jardí, 100x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de
ciment i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió. (P - 46)

13,28 946,720 12.572,44
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10 F7J5XJUNT m Formació de junt separador entre fase II i fase III, mitjançant execució
de junt entre paviment sobre mur de soterrani de l'edifici fase II i canal
amb reixa interceptora fase II.
Consistent en aplicació d'una banda de EPS de 70cm d'alçada
separant les fases i rematat amb l'aplicació d'un segellat superior amb
massilla PU. (P - 41)

21,85 96,680 2.112,46

TOTAL Titol 3 01.60.65 136.651,81

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 70 JARDINERIA I REG

1 FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -
97)

45,15 305,436 13.790,44

2 FR3P2212 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 petita i mitjans manuals.
(P - 96)

57,88 268,308 15.529,67

3 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega.
Reg fins a entrega d'obra (P - 101)

2,07 890,780 1.843,91

4 FR61XPLA u Subminstrament i plantació d'arbre Platanus hispanica (clons
meridionals) de perímetre de 40 a 45 cm, excavació de clot de
plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació,  primer reg.
Inclòs reg fins a entrega d'obra (P - 100)

464,54 5,000 2.322,70

5 FR612665 u Subminstrament i plantació d'arbre Fraxinus angustifolia de perímetre
de 20 a 25 cm, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra
rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclòs reg fins a entrega d'obra (P - 99)

249,88 28,000 6.996,64

6 FR3XX001 pa Partida per a la totalitat de treballs de reg per a jardinería
d'urbanització pública.
Xarxa composta de 3 zones de reg amb aspersors i una de reg per
degoters.
Inclou sistema de captació d'aigua de dipòsit soterrat amb bomba
centrífuga autoaspirant 8m3/h situada a recinte d'aigua, activat per
boia de regulació de volum.
Inclou l'abastament d'aigua per a l'equipament de l'hort urbà present a
la plaça. Incloses preses d'aigua.
Sistema per al control del sistema de reg automatizat i telegestionat
amb equips programats. Comunicació de programador amb
electrovàlvules amb cable elèctric de1.5mm2.
Inclòs sensor de pluja connectat a programador. Inclosa valvuleria i
canonades de diàmetres superiors a 63m de PEAD electrosoldades o
amb accessoris metàl.lics. Canonades de 50mm i inferiors de PEBD
registrades en pericons o escocells. Aquetes drenades. Incloses
canonades de reg per degoteig en arbrat de 40mm de PEBD i tub de
protecció. Vàlvules d'aireació i de racord.
Tots els elements homologats pel servei de Parcs i Jardins de Girona.
(P - 98)

25.000,00 1,000 25.000,00

TOTAL Capítol 01.70 65.483,36

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 80 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

PRESSUPOST Pàg.: 10

Titol 3 81 MOBILIARI URBÀ

1 FQZ5X112 u Aparcament de bicicletes per a 6 places, tipus Arvelo de Benito Urban
o equivalent de tub d'acer inoxidable, base suport de 35x180cm, de 50
cm d'alçada sobre el paviment, per a col·locar encastat al paviment.
Encastat mitjançant pernis d'expansio M8 (P - 93)

243,73 2,000 487,46

2 FQ42X010 u Pilona d'acer tipus Cala de Benito Urban o equivalent amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P -
79)

104,19 9,000 937,71

3 FQ42XE13 u Pilona extraïble tipus Desmuntable de Benito Urban o equivalent,
d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb
anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 800 mm d'alçària i 100
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 80)

194,26 2,000 388,52

4 FQ21XC70 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, i suports laterals de tub d'acer. Model Barcelona de Benito
Urban o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 77)

111,06 8,000 888,48

5 FQ31X210 u Font per a exteriors d'acer, model Atlas de Benito Urban o equivalent
amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma
cilíndrica, de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó (P - 78)

611,16 1,000 611,16

6 FQ1XB10 u Banc de llistons de fusta tècnica model Barcino de Benito Urban o
equivalent, de 180 cm de llargària, acabat incolor, amb respatller,
suports i recolzabraços metàl.lics, col·locat amb fixacions mecàniques,
sobre suport de formigó.
(P - 76)

561,07 17,000 9.538,19

7 F991XB60 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten model Brico de Benito Urban
o equivalent, de 140x140x20 cm i de 20 cm d'alçada, col·locat amb
fonament i anellat de formigó (P - 48)

182,36 6,000 1.094,16

TOTAL Titol 3 01.80.81 13.945,68

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 80 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ

Titol 3 83 JOCS INFANTILS

1 FQAMX1T0 u Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic o equivalent, de 20m de
longitud, amb dues estructures de base quadrada amb 4 muntants
d'acer galvanitzat tractat al forn cadascuna. Muntada sobre daus de
formigó
Inclòs:
- Plataforma de llançament antilliscant.
- Cable de acer trenat de 12 mm de gruix i 20 mde longitud.
- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer inoxidable.
- Seient circular de goma.
- Certificat según la normativa europea EN-1176.
Dimensions de seguretat en planta 22.50x4m. Alçada de caiguda:
1.30m. (P - 84)

10.580,67 1,000 10.580,67

2 FQAEX2A2 u Gronxador amb 2 seients infantils model JL10DG de Benito Urban o
equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als
impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines
polièster, enduridors i pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

1.652,51 1,000 1.652,51

EUR
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Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de
caiguda: 1.24m (P - 82)

3 FQAEX2C2 u Gronxador amb 2 seients bressol, model JL10DGC de Benito Urban o
equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als
impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines
polièster, enduridors i pigments, exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de
caiguda: 1.24m (P - 83)

2.050,80 1,000 2.050,80

4 FQABX110 u Balancí infantil model JFS103 de Benito Urban o equivalent, amb 1
seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ.
Dimensions de seguretat en planta 2.25x3.46m. Alçada màxima de
caiguda: 57cm
(P - 81)

639,75 2,000 1.279,50

5 FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m a 1m
d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols
d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de
formigó cada 2m (P - 102)

111,22 132,000 14.681,04

6 FR9AUAP0 u Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb
travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de
formigó (P - 103)

206,56 2,000 413,12

7 FQZZX010 u Cartell per a àrea de jocs infantils indicant:
Edats dels nenes a què van destinats els jocs,
condicions d'us,
acompanyament adults
prohibició de fumar
adreça centre sanitari més pròxim,
adreça web i telèfon de contacte per comunicar desperfectes,
Segons model de l'Ajuntament de Girona
Col·locat amb tacs químics (P - 94)

518,63 2,000 1.037,26

TOTAL Titol 3 01.80.83 31.694,90

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 80 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ

Titol 3 85 ELEMENTS SALUDABLES I ESPORTIUS

1 FQATX100 u Equip per a entrenament per a exercitar la cintura model JSA001N de
Benito Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i
al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i
acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.9m2
Fixat a dau de formigó fet in situ (P - 88)

893,15 1,000 893,15

2 FQATX002 u Equip per a entrenament tipus barres per a exercitar braços i cames
model JSA004N de Benito Urban o equivalent, per a fixar
mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i
al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i
acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de15.3m2

789,81 1,000 789,81
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Fixat a dau de formigó fet in situde alçària aproximada, fixat a dau de
formigó fet in situ (P - 86)

3 FQATX003 u Equip per a entrenament tipus volant per a exercitar caderes, braços i
cames model JSA005N de Benito Urban o equivalent, per a fixar
mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i
al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i
acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.3m2
Fixat a dau de formigó fet in situde alçària aproximada, fixat a dau de
formigó fet in situ (P - 87)

948,81 1,000 948,81

4 FQATX001 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals per a seient, amb
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), fixat a dau de formigó fet in situ.
Seient no inclòs. (P - 85)

687,10 1,000 687,10

5 FQATXPET u Formació de pista de petanca de 15x4m de dimensions interiors.
Consistent en execució de filades de paret de bloc 20x20x10cm, de
50cm com a màxim. Sobre base de formigó HM-20.
Arrebossat i pintat de les dues cares del bloc.
Reblert del bloc amb formigó i rematat llis amb morter, també
arrebossat i pintat.
Capa compactada de sorra fina de 3 a 5 cm de gruix, sobre capa de
15cm de graves 0-20, sobre feltre geotextil separador, sobre capa de
graves.
Segons detalls de projecte. (P - 89)

2.215,00 2,000 4.430,00

6 FQATXPNG u Subministrament i col.locació de taula ping-pong dimensions
2.74x1.525 metres..
Amb cos intern de tub, recobert de polièster i nuli intern prensat de
poliuretà i fibra de vidre. Antivandàlica, antixoc i anti grafiti. Amb línees
de joc laterals pintades en blanc.
Sobre suport de formigó. (P - 90)

1.740,13 2,000 3.480,26

7 FQZZX020 u Cartell per a àrea d'elements saludables. Indicant les condicions d'ús,
explicacions dels exercicis i telèfons de contacte.
Sobre dau de formigó. (P - 95)

774,33 2,000 1.548,66

TOTAL Titol 3 01.80.85 12.777,79

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 80 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ

Titol 3 87 HORT URBÀ

1 F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 35)

10,52 9,863 103,76

2 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 29)

84,98 24,263 2.061,87

3 F32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 32)

3,69 203,178 749,73

4 F618681N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter
de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de formigó en el primer
metre. Rematat amb morter com a coronament. (P - 37)

39,57 101,925 4.033,17

5 F6186H1N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter

37,97 70,250 2.667,39
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de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de formigó en el primer
metre (P - 38)

6 E81125D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 7)

21,76 344,350 7.493,06

7 F6A1HFA0 m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,5 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de
gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat
sobre daus de formigó (P - 40)

41,13 113,250 4.657,97

8 F6A16RZB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 39)

515,43 1,000 515,43

9 EASA81CB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
90x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 10)

406,18 2,000 812,36

10 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 8)

5,59 344,350 1.924,92

11 E8J5F45E m Coronament de paret de 31 a 40 cm de gruix, amb peça de formigó
polimèric de secció plana i amb trencaaigües als dos cantells, de color
especial, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 (P - 9)

30,88 42,250 1.304,68

12 E54AA15G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de gruix, formada per
una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament
de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina
bituminosa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 5)

38,40 26,570 1.020,29

13 FQB3X110 u Subministrament de compostadora quadrada 0.6x0.6x0.8m (P - 91) 95,35 14,000 1.334,90

TOTAL Titol 3 01.80.87 28.679,53

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 90 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 59)

82,25 1,000 82,25

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 60)

73,91 1,000 73,91

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 58)

9,96 20,000 199,20

TOTAL Capítol 01.90 355,36

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 98 CONTROL DE QUALITAT

1 PACQ0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat segons
Pla. (P - 107)

8.172,50 1,000 8.172,50

TOTAL Capítol 01.98 8.172,50

Obra 01 Pressupost PLAÇAGIR

Capítol 99 SEGURETAT I SALUT

EUR



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

PRESSUPOST Pàg.: 14

1 PASS0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut segons
ESS. (P - 108)

12.108,70 1,000 12.108,70

TOTAL Capítol 01.99 12.108,70

EUR
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

609.605,88PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

79.248,7613 % DESPESES GENERALS SOBRE 609.605,88....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 609.605,88....................................................................................................................................36.576,35

Subtotal 725.430,99

21 % IVA SOBRE 725.430,99....................................................................................................................................152.340,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 877.771,50€

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

( VUIT-CENTS SETANTA-SET MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )

L' autor del projecte,

 Jesús Arranz Benito


