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Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 01  DEMOLICIONES
Subcapítol 01  PAVIMENTOS

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 9.317,000

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3.018,000

3 F2131123 m3 Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

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

1 Calzada viaria 3.260,950 3.260,950 C#*D#*E#*F#

2 Párking plataforma hormigón 452,700 452,700 C#*D#*E#*F#

3 Aceras 536,700 536,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.250,350

4 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.635,000

5 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3.732,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 536,700

7 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1.818,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 01  DEMOLICIONES
Subcapítol 02  MOBILIARIO URBANO

1 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FQAT7100 u Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer pintat, plaques de
HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm de alçària aproximada
de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 01  DEMOLICIONES
Subcapítol 03  ESTRUCTURAS

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5.000,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 01  DEMOLICIONES
Subcapítol 04  ALUMBRADO

1 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 02  ALCANTARILLADO
Subcapítol 01  DRENAJE
Element 01  ZANJA

1 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 698,036

2 F2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 5.617,770

3 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
30%

AMIDAMENT DIRECTE 1.897,570

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 02  ALCANTARILLADO
Subcapítol 01  DRENAJE
Element 02  COLECTOR

1 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

2 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

3 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

4 FD757515 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 FD759575 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

6 FD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

7 FD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

8 FD75F5D5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

9 FD75H5D5 m Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

10 FD75K5D5 m Claveguera de tub de formigó de D=90 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

11 FD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

12 FD75P5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 678,000

13 FD75E515 m Escomesa imbornal de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 156,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 02  ALCANTARILLADO
Subcapítol 02  SANEAMIENTO
Element 01  ZANJA

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 554,320

2 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 71,770

3 F2315501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%

AMIDAMENT DIRECTE 96,750

4 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
30%

AMIDAMENT DIRECTE 946,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 02  ALCANTARILLADO
Subcapítol 02  SANEAMIENTO
Element 02  COLECTOR

1 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 37,500

3 FD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 133,000

4 FD7FD375 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 390,000

5 FD7FE375 m Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

6 FD75E515 m Escomesa imbornal de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 03  PAVIMENTACIÓN
Subcapítol 01  FIRME CALZADA PRINCIPAL

1 F961A477 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

AMIDAMENT DIRECTE 3.427,000

2 F962A477 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 10x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

AMIDAMENT DIRECTE 1.520,000

3 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 1.347,000

4 F9H11A52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 1.347,000

5 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.854,000

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 9.272,000

7 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 9.272,000

8 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1.391,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 03  PAVIMENTACIÓN
Subcapítol 02  FIRME CARRIL BICI Y APARCAMIENTOS

1 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 795,000

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 821,250

3 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60
kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

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

1 Carril bici 3.755,000 3.755,000 C#*D#*E#*F#

2 Estacionamiento minusválidos 324,000 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.079,000

4 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 5.475,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 03  PAVIMENTACIÓN
Subcapítol 03  FIRME ACERAS

1 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 3.471,800

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 3.471,800

3 F9E1F21K m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 7.379,000

4 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 11.633,000

5 F9B4UA40 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 15.706,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 03  PAVIMENTACIÓN
Subcapítol 04  ESCALERAS

1 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 96,100

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 96,100

3 F9V1UG40 m2 Graons d'escales de lloses de pedra granítica rosa porrinyo, blanc o gris castella, flamejada, de 4 cm de gruix,
col·locada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 888,000

4 F9V1UCB0 m2 Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit arenada, de 4 cm de gruix, col·locada amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Subcapítol 01  ZANJAS

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 1.845,400

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.230,260

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Subcapítol 02  CONDUCTORES

1 GG319154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 6.664,300

2 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 513,000

3 FDG51357 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 5.638,300

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Subcapítol 03  PUNTOS DE LUZ

1 FHN8A8H1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de
preu superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

2 FHN8AGH1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de
preu superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

3 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

4 FHN89831 u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de
preu superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 244,000

5 FHM31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 81,000

6 FHN635C6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de
49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

AMIDAMENT DIRECTE 81,000

7 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 244,000

8 FHQ24S52 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució extensiva, amb
làmpada de 2000 W, de forma rectangular, tancat i fixat a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

9 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

AMIDAMENTS Data: 19/06/15 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 415,000

10 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 415,000

11 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 415,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Subcapítol 04  CUADROS DE MANDO

1 FG116A62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 7
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 FHGAE143 u Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa general de
protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 05  JARDINERÍA
Subcapítol 01  ARBOLADO Y PLANTACIONES

1 FR42122C u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

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

1 Nuevo paseo sobre ferrocarril 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Parque sobre antigua plataforma 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 FR427D3C u Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

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

1 Parque Part Baixa 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
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3 Paseo marítimo 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Parque sobre antigua plataforma 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

3 FR44FA2D u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

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

1 Parque Part Baixa 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

4 FR71370H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

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

1 Parque sobre antigua plataforma 9.964,000 9.964,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 10.361,000 10.361,000 C#*D#*E#*F#

3 Parque Part Baixa 7.931,000 7.931,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.256,000

5 FR44D42E u Subministrament de Platanus hispanica (clons nordeuropeus) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

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

1 Parque Part Baixa 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 Parque sobre antigua plataforma 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

6 FR44622D u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i
profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

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

1 Parque Part Baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Parque sobre antigua plataforma 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Calzada viaria y rotondas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7 FR45582F u Subministrament de Salix babylonica de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i
profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ

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

1 Parque sobre antigua plataforma 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FR612354 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 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 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
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inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 Parque Part Baixa 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

3 Paseo marítimo 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Parque sobre antigua plataforma 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,000

9 FR48323S u Subministrament de Butia capitata d'alçària de 300 a 400 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al
del tronc

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

1 Parque Part Baixa 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Paseo marítimo 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

4 Parque sobre antigua plataforma 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 Calzada viaria y rotondas 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

10 FR652494 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 2 a 3 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació
de 200x200x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 Parque Part Baixa 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Paseo marítimo 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

4 Parque sobre antigua plataforma 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 Calzada viaria y rotondas 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

11 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 Parque Part Baixa 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

3 Parque sobre antigua plataforma 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Calzada viaria y rotondas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,000

12 FR612562 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 Parque sobre antigua plataforma 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FR469N2D u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a 350 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

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

1 Nuevo paseo sobre ferrocarril 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 Parque sobre antigua plataforma 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 06  PROTECCION Y SEÑALIZACION
Subcapítol 01  SEÑALIZACIÓN
Element 01  HORIZONTAL

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 12.163,000

2 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 414,100

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

AMIDAMENT DIRECTE 580,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 06  PROTECCION Y SEÑALIZACION
Subcapítol 01  SEÑALIZACIÓN
Element 02  VERTICAL

1 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 06  PROTECCION Y SEÑALIZACION
Subcapítol 02  PROTECCIÓN

1 FB121AEM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
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AMIDAMENT DIRECTE 927,500

2 FQS1U010 m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de
12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb
platines i ancorats sobre daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 07  MOBILIARIO
Subcapítol 01  URBANO

1 FQ311422 u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma rectangular, amb dues
tapes de registre, broc de llautó, i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 116,000

3 FQ119Z99 u Taula de picnic de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, ancorada amb daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 226,000

5 FQZ31A51 u Rentapeus format per tub de 5 m de llargària d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) polit, amb suports d'acer
inoxidable 1.4404 (AISI 316L) arenat i plataforma de reixes de quadrícula d'acer galvanitzat, amb 10 sortides
d'aigua, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 FQZ523F2 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 16 bicicletes,
ancorat a l'obra amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 07  MOBILIARIO
Subcapítol 02  DEPORTIVO

1 FQAT2100 u Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb estructura d'acer pintat i
fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a
dau de formigó fet in situ

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i
fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, fixat
a dau de formigó fet in situ
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 07  MOBILIARIO
Subcapítol 03  LÚDICO

1 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable, muntada sobre daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQAF1200 u Estructura de corda amb un suport central de tub d'acer galvanitzat de 5,80 m d'alçada sobre el paviment, i
xarxa amb cordes amb nucli d'acer recobert de poliamida formant una piràmide de base quadrada de 9x9 m,
muntada amb daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQAE45C1 u Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de
3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FQAD2260 u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista de fibra de vidre, de 2 m d'alçada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris
per a fixar a dau de formigó fet in situ

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FQA25083 u Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs de fusta tractada, amb 8 daus
d'ancoratge de formigó de 40x40x40 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 08  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 11.300,850

2 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 Sobrante excavación zanja eléctrica 615,130 615,130 C#*D#*E#*F#

2 Sobrante excavación zanja drenaje 6.466,810 6.466,810 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7.081,940

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 09  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 PA01SS02 PA Partida alzada de corbo íntegro en concepto de Seguridad y Salud

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE
Capítol 10  CONTROL DE CALIDAD

1 PA01CC02 PA Partida alzada de corbo íntegro en concepto de control de calidad en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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 €38,92m3F2131123 Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

P- 1

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €44,67m3F2131223 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

P- 2

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,93mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 3

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,46m2F2194JB5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 4

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,34m2F2194JC5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 5

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,50m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 6

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €3,70m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 7

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €115,08uF21H1A53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 8

(CENT QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €10,21uF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 9

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €15,32uF21Q1231 Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 10

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,31uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 11

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €8,22m3F2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 12

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €6,97m3F2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 13

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,16m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

P- 14

(DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €12,59m3F228A60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

P- 15

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €14,99m2F2315501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
30%

P- 16

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,15m2F2316501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 30%

P- 17

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €5,77m3F2R45067 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 18

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,74m3F2R54267 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 19

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €28,46m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 20
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €28,46m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 21
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €73,29m3F9365A11 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 22

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

 €33,19mF961A477 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada

P- 23

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €42,29mF962A477 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada

P- 24

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €100,95m2F9B3UA40 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 25

(CENT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €116,69m2F9B4UA40 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 26

(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €35,78m2F9E1F21K Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

P- 27

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €55,70tF9H11252 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 28

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €54,68tF9H11A52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 29

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,58m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 30
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,30m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació
0,5 kg/m2

P- 31

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €11,55m2F9K5VC00 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir,
aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió,
amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

P- 32

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €105,83m2F9V1UCB0 Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit arenada, de 4 cm de gruix,
col·locada amb morter

P- 33

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €105,83m2F9V1UG40 Graons d'escales de lloses de pedra granítica rosa porrinyo, blanc o gris castella, flamejada, de 4
cm de gruix, col·locada amb morter

P- 34

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €98,00mFB121AEM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm,
de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 35

(NORANTA-VUIT EUROS)

 €0,73mFBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 36

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,90mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 37

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €9,02m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

P- 38

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €38,05uFBB11241 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 39

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €134,06uFD5J524E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 40

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €45,85mFD757515 Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 41

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €56,23mFD759575 Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 42

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €68,10mFD75B575 Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 43

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €84,89mFD75D575 Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 44

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €45,85mFD75E515 Escomesa imbornal de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment
1:4, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 45

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €103,04mFD75F5D5 Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 46

(CENT TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €113,80mFD75H5D5 Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 47

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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 €135,29mFD75K5D5 Claveguera de tub de formigó de D=90 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 48

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €166,25mFD75M5K5 Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 49

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €212,98mFD75P5K5 Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 50

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,35mFD7F6375 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 51

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,22mFD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 52

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €46,48mFD7FE375 Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 53

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,84uFDB17420 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 mP- 54
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €241,31mFDD1A524 Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6

P- 55

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €5,90mFDG51357 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 56

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €7,67mFDG52357 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 57

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €67,60uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 58

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €30,43uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 59

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €163,60uFG116A62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema
Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

P- 60

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €37,13uFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 61

(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €3.870,50uFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa
general de protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

P- 62

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €2.795,66uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 63

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €256,42uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 64

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €238,11uFHM31F5A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

P- 65

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €534,79uFHM31L8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

P- 66

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €925,88uFHN635C6 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb
un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència
total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport

P- 67

(NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €306,16uFHN89831 Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 68

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €479,30uFHN8A8H1 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a
equip, acoblada al suport

P- 69

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

 €497,36uFHN8AGH1 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 250 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a
equip, acoblada al suport

P- 70

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €380,56uFHQ24S52 Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució extensiva,
amb làmpada de 2000 W, de forma rectangular, tancat i fixat a la paret

P- 71

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €290,96uFQ115T56 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb
daus de formigó

P- 72

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €334,60uFQ119Z99 Taula de picnic de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, ancorada amb daus
de formigó

P- 73

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €122,01uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

P- 74

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1.374,52uFQ311422 Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, i amb reixa de desguàs, ancorada amb
dau de formigó

P- 75

(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3.927,72uFQA25083 Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs de fusta tractada, amb
8 daus d'ancoratge de formigó de 40x40x40 cm

P- 76

(TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €795,64uFQAB1110 Balancí infantil 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

P- 77

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.413,78uFQAD2260 Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista de fibra de vidre, de 2 m d'alçadaP- 78
(DOS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.474,60uFQAE45C1 Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta
hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

P- 79

(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €8.925,69uFQAF1200 Estructura de corda amb un suport central de tub d'acer galvanitzat de 5,80 m d'alçada sobre el
paviment, i xarxa amb cordes amb nucli d'acer recobert de poliamida formant una piràmide de
base quadrada de 9x9 m, muntada amb daus de formigó

P- 80

(VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4.142,40uFQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de
planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de
plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó

P- 81

(QUATRE MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2.620,64uFQAT2100 Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb estructura
d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm
d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

P- 82

(DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.630,64uFQAT5100 Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques
de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de
llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

P- 83

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

 €2.449,61uFQAT7100 Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer pintat,
plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130
cm de alçària aproximada de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ

P- 84

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €56,93mFQS1U010 Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó

P- 85

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17.717,64uFQZ31A51 Rentapeus format per tub de 5 m de llargària d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) polit, amb
suports d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) arenat i plataforma de reixes de quadrícula d'acer
galvanitzat, amb 10 sortides d'aigua, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 86

(DISSET MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.756,42uFQZ523F2 Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 16
bicicletes, ancorat a l'obra amb morter

P- 87

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €217,51uFR42122C Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

P- 88

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

 €250,80uFR427D3C Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 lP- 89
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €228,54uFR44622D Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

P- 90

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €186,07uFR44D42E Subministrament de Platanus hispanica (clons nordeuropeus) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

P- 91

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €229,20uFR44FA2D Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

P- 92

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €293,78uFR45582F Subministrament de Salix babylonica de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ

P- 93

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €120,00uFR469N2D Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a 350 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

P- 94

(CENT VINT EUROS)

 €649,00uFR48323S Subministrament de Butia capitata d'alçària de 300 a 400 cm, en contenidor amb un diàmetre 50
cm superior al del tronc

P- 95

(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)

 €64,94uFR612354 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 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 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra
de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 96

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €63,14uFR612452 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

P- 97

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €109,14uFR612562 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

P- 98

(CENT NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €269,70uFR652494 Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 2 a 3 m d'alçària d'estípit, excavació de
clot de plantació de 200x200x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

P- 99

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €0,43m2FR71370H Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora
de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

P- 100

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €46,51m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 101

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,84mGG319154 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 102

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €135.000,00PAPA01CC02 Partida alzada de corbo íntegro en concepto de control de calidad en obraP- 103
(CENT TRENTA-CINC MIL EUROS)

 €105.000,00PAPA01SS02 Partida alzada de corbo íntegro en concepto de Seguridad y SaludP- 104
(CENT CINC MIL EUROS)
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m3F2131123 Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 1  €38,92

Altres conceptes 38,92 €

m3F2131223 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

P- 2  €44,67

Altres conceptes 44,67 €

mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 3  €3,93

Altres conceptes 3,93 €

m2F2194JB5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 4  €5,46

Altres conceptes 5,46 €

m2F2194JC5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 5  €4,34

Altres conceptes 4,34 €

m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 6  €3,50

Altres conceptes 3,50 €

m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 7  €3,70

Altres conceptes 3,70 €

uF21H1A53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 8  €115,08

Altres conceptes 115,08 €

uF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

P- 9  €10,21

Altres conceptes 10,21 €

uF21Q1231 Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

P- 10  €15,32

Altres conceptes 15,32 €

uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 11  €4,31

Altres conceptes 4,31 €

m3F2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 12  €8,22

Altres conceptes 8,22 €

Adrian
Sello
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m3F2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 13  €6,97

Altres conceptes 6,97 €

m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 14  €19,16

Altres conceptes 19,16 €

m3F228A60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 15  €12,59

Altres conceptes 12,59 €

m2F2315501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 30%

P- 16  €14,99

B0A31000 Clau acer  €0,08050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,24740
B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a

30 usos
 €0,06773

Altres conceptes 13,59 €

m2F2316501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 30%

P- 17  €16,15

B0A31000 Clau acer  €0,08050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,24740
B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a

30 usos
 €0,13464

Altres conceptes 14,69 €

m3F2R45067 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

P- 18  €5,77

Altres conceptes 5,77 €

m3F2R54267 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 19  €4,74

Altres conceptes 4,74 €

m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

P- 20  €28,46

B0111000 Aigua  €0,06250
B0372000 Tot-u artificial  €21,73500

Altres conceptes 6,66 €

m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 21  €28,46

B0111000 Aigua  €0,06250
B0372000 Tot-u artificial  €21,73500

Altres conceptes 6,66 €

m3F9365A11 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 22  €73,29

B064100D Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €60,11250

Altres conceptes 13,18 €
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mF961A477 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 10x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

P- 23  €33,19

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,30109

B9611470 Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 10x25 cm  €16,62150
Altres conceptes 14,27 €

mF962A477 Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 10x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

P- 24  €42,29

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,30109

B9621470 Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 10x25 cm  €24,70650
Altres conceptes 15,28 €

m2F9B3UA40 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de
40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 25  €100,95

B0G1UB01 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de
40 mm de gruix

 €71,75700

Altres conceptes 29,19 €

m2F9B4UA40 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 26  €116,69

B0G1UC01 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix  €87,49560
Altres conceptes 29,19 €

m2F9E1F21K Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 27  €35,78

B0111000 Aigua  €0,00125
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,84277
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,49650
B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,83385
B9E1F200 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €7,74180

Altres conceptes 25,86 €

tF9H11252 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 28  €55,70

B9H11252 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari

 €51,49000

Altres conceptes 4,21 €

tF9H11A52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 29  €54,68

B9H11A52 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i
granulat calcari

 €50,47000

Altres conceptes 4,21 €

m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1 kg/m2

P- 30  €0,58

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

 €0,43000

Altres conceptes 0,15 €
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m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

P- 31  €0,30

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €0,20500

Altres conceptes 0,10 €

m2F9K5VC00 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua,
de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i
escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

P- 32  €11,55

B89ZV010 Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

 €4,11000

Altres conceptes 7,44 €

m2F9V1UCB0 Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
arenada, de 4 cm de gruix, col·locada amb morter

P- 33  €105,83

B0111000 Aigua  €0,00275
B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de

designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,15404

B9V4723A Graons d'escales de lloses de pedra granítica rosa porrinyo, blanc o gris
castella, flamejada, de 4 cm de gruix

 €39,28000

Altres conceptes 66,39 €

m2F9V1UG40 Graons d'escales de lloses de pedra granítica rosa porrinyo, blanc o gris
castella, flamejada, de 4 cm de gruix, col·locada amb morter

P- 34  €105,83

B0111000 Aigua  €0,00275
B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de

designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,15404

B9V4723A Graons d'escales de lloses de pedra granítica rosa porrinyo, blanc o gris
castella, flamejada, de 4 cm de gruix

 €39,28000

Altres conceptes 66,39 €

mFB121AEM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 35  €98,00

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1,80000
BB121AE0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i

brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària
 €82,24000

Altres conceptes 13,96 €

mFBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 36  €0,73

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,26439
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,06436

Altres conceptes 0,40 €

mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 37  €0,90

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,40550
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,09486

Altres conceptes 0,40 €

m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 38  €9,02

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €4,05338
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,92963

Altres conceptes 4,04 €
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uFBB11241 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 39  €38,05

BBM12502 Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €23,90000

Altres conceptes 14,15 €

uFD5J524E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 40  €134,06

B0111000 Aigua  €0,00375
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,95036

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

 €5,68062

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €15,99990

Altres conceptes 111,43 €

mFD757515 Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 41  €45,85

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

 €7,76351

BD757000 Tub de formigó de diàmetre 30 cm  €7,62300
Altres conceptes 30,46 €

mFD759575 Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 42  €56,23

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

 €11,80307

BD759000 Tub de formigó de diàmetre 40 cm  €10,95150
Altres conceptes 33,48 €

mFD75B575 Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 43  €68,10

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

 €14,45402

BD75B000 Tub de formigó de diàmetre 50 cm  €15,72900
Altres conceptes 37,92 €

mFD75D575 Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 44  €84,89

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

 €19,75593

BD75D000 Tub de formigó de diàmetre 60 cm  €21,93450
Altres conceptes 43,20 €

mFD75E515 Escomesa imbornal de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:4, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 45  €45,85

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

 €7,76351

BD757000 Tub de formigó de diàmetre 30 cm  €7,62300
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Altres conceptes 30,46 €

mFD75F5D5 Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 46  €103,04

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

 €25,81526

BD75F000 Tub de formigó de diàmetre 70 cm  €28,84350
Altres conceptes 48,38 €

mFD75H5D5 Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 47  €113,80

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

 €28,71869

BD75H000 Tub de formigó de diàmetre 80 cm  €33,57900
Altres conceptes 51,50 €

mFD75K5D5 Claveguera de tub de formigó de D=90 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 48  €135,29

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

 €36,73468

BD75K000 Tub de formigó de diàmetre 90 cm  €41,77950
Altres conceptes 56,78 €

mFD75M5K5 Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 49  €166,25

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

 €44,75066

BD75M000 Tub de formigó de diàmetre 100 cm  €55,55550
Altres conceptes 65,94 €

mFD75P5K5 Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 50  €212,98

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

 €52,76665

BD75P000 Tub de formigó de diàmetre 120 cm  €84,00000
Altres conceptes 76,21 €

mFD7F6375 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 51  €10,35

BD7F6370 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €9,62000

Altres conceptes 0,73 €

mFD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 52  €38,22

BD7FD370 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €36,91000
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Altres conceptes 1,31 €

mFD7FE375 Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 53  €46,48

BD7FE370 Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €44,23000

Altres conceptes 2,25 €

uFDB17420 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 mP- 54  €15,84

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

 €9,76034

Altres conceptes 6,08 €

mFDD1A524 Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6

P- 55  €241,31

B0111000 Aigua  €0,00750
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,68379

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €23,99040

Altres conceptes 215,63 €

mFDG51357 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 56  €5,90

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

 €3,78708

BG22TH10 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, per a
canalitzacions soterrades

 €1,68000

Altres conceptes 0,43 €

mFDG52357 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 57  €7,67

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

 €3,78708

BG22TH10 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, per a
canalitzacions soterrades

 €3,36000

Altres conceptes 0,52 €

uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 58  €67,60

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,24964
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

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

 €11,99242

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,06742

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €2,20080

Altres conceptes 52,09 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 59  €30,43
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B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,13990

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €15,10000

Altres conceptes 15,19 €

uFG116A62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A,
segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 60  €163,60

BG116A80 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160
A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

 €106,57000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €11,63000
Altres conceptes 45,40 €

uFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 61  €37,13

BGD14320 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm

 €21,01000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,04000
Altres conceptes 12,08 €

uFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat
públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil, conductor, connexions i
drets de companyia, legalitzada

P- 62  €3.870,50

Sense descomposició 3.870,50 €

uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 63  €2.795,66

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic

 €2.484,27000

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

 €94,16000

Altres conceptes 217,23 €

uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 64  €256,42

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

 €13,53506

BHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €171,80000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
Altres conceptes 31,23 €

uFHM31F5A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

P- 65  €238,11

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

 €13,53506

BHM31F5A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m i 0,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €153,49000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €39,85000
Altres conceptes 31,23 €
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uFHM31L8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

P- 66  €534,79

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

 €19,07213

BHM31L8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €403,18000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €39,85000
Altres conceptes 72,69 €

uFHN635C6 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

P- 67  €925,88

BHN89830 Llumenera simètrica amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 49 LED
i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència
total, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

 €275,34000

BHU312A1 Mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60
W de potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000

 €14,93000

Altres conceptes 635,61 €

uFHN89831 Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 100 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic i
allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 68  €306,16

BHN89830 Llumenera simètrica amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 49 LED
i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència
total, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

 €275,34000

BHU312A1 Mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60
W de potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000

 €14,93000

Altres conceptes 15,89 €

uFHN8A8H1 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta de 100 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic
el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 69  €479,30

BHN8A8H0 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta de 100 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic
el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip

 €448,48000

BHU312A1 Mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60
W de potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000

 €14,93000

Altres conceptes 15,89 €

uFHN8AGH1 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic
el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 70  €497,36

BHN8AGH0 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic
el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip

 €459,15000

BHU312J1 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet
E40, de potència 250 W

 €16,28000

Altres conceptes 21,93 €

uFHQ24S52 Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de
distribució extensiva, amb làmpada de 2000 W, de forma rectangular, tancat i
fixat a la paret

P- 71  €380,56

BHQ24S50 Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada
de vapor de mercuri de 2000 W, de forma rectangular, tancat

 €335,88000
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BHWQ2000 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de
mercuri

 €18,98000

Altres conceptes 25,70 €

uFQ115T56 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb
9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

P- 72  €290,96

BQ115T55 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,
amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de passamà

 €218,86000

Altres conceptes 72,10 €

uFQ119Z99 Taula de picnic de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,
ancorada amb daus de formigó

P- 73  €334,60

BQ115T75 Taula de picnic de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària  €262,50000
Altres conceptes 72,10 €

uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

P- 74  €122,01

BQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

 €88,79000

Altres conceptes 33,22 €

uFQ311422 Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre
forja de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, i amb
reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

P- 75  €1.374,52

BQ311421 Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre
forja, de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, amb
reixa de desguàs

 €1.165,50000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €25,80000

Altres conceptes 183,22 €

uFQA25083 Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs
de fusta tractada, amb 8 daus d'ancoratge de formigó de 40x40x40 cm

P- 76  €3.927,72

BQA25080 Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs
de fusta tractada, amb 8 punts d'ancoratge

 €3.827,38000

Altres conceptes 100,34 €

uFQAB1110 Balancí infantil 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

P- 77  €795,64

BQAB1110 Balancí infantil 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

 €650,00000

Altres conceptes 145,64 €

uFQAD2260 Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista de fibra de vidre, de 2 m
d'alçada

P- 78  €2.413,78

BQAD2260 Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista de fibra de vidre, de 2 m
d'alçada

 €2.200,00000

Altres conceptes 213,78 €

uFQAE45C1 Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb
estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària,
amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

P- 79  €2.474,60

BQAE45C0 Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb
estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària,
amb 4 punts d'ancoratge

 €2.229,17000

Altres conceptes 245,43 €
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uFQAF1200 Estructura de corda amb un suport central de tub d'acer galvanitzat de 5,80 m
d'alçada sobre el paviment, i xarxa amb cordes amb nucli d'acer recobert de
poliamida formant una piràmide de base quadrada de 9x9 m, muntada amb
daus de formigó

P- 80  €8.925,69

BQAF1200 Estructura de corda amb un suport central de tub d'acer galvanitzat de 5,80
m d'alçada sobre el paviment, i xarxa amb cordes amb nucli d'acer recobert
de poliamida formant una piràmide de base quadrada de 9x9 m

 €8.169,52000

Altres conceptes 756,17 €

uFQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de
fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes
laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable, muntada sobre daus de formigó

P- 81  €4.142,40

BQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de
fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes
laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable

 €3.682,77000

Altres conceptes 459,63 €

uFQAT2100 Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de
subjecció, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat
a dau de formigó fet in situ

P- 82  €2.620,64

BQAT2100 Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de
subjecció, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, per
a fixar mecànicament

 €2.475,00000

Altres conceptes 145,64 €

uFQAT5100 Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura
d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, fixat a dau de
formigó fet in situ

P- 83  €2.630,64

BQAT5100 Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura
d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, per a fixar
mecànicament

 €2.485,00000

Altres conceptes 145,64 €

uFQAT7100 Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm de alçària aproximada de
les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ

P- 84  €2.449,61

BQAT7100 Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm de alçària aproximada de
les part mòbils, per a fixar mecànicament

 €2.320,00000

Altres conceptes 129,61 €

mFQS1U010 Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas,
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors,
muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb
platines i ancorats sobre daus de formigó

P- 85  €56,93

B0AB1112 Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´  €0,07040
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,78000

B6AZU010 Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de
pistes, amb platines i elements d'ancoratge

 €39,52800

Altres conceptes 16,55 €
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uFQZ31A51 Rentapeus format per tub de 5 m de llargària d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) polit, amb suports d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) arenat i
plataforma de reixes de quadrícula d'acer galvanitzat, amb 10 sortides
d'aigua, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 86  €17.717,64

BQZ31A51 Rentapeus d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) segons UNE-EN 10088-1,
format per tub de 5 m de llargària, polit, amb suports d'acabat arenat i
plataforma de reixes de quadrícula d'acer galvanitzat, amb 10 sortides aigua

 €17.580,00000

Altres conceptes 137,64 €

uFQZ523F2 Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb capacitat per a 16 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter

P- 87  €2.756,42

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,88265

BQZ523F2 Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons UNE-EN 10088-1, amb capacitat per a 16 bicicletes, per a col·locar
encastat

 €2.673,99000

Altres conceptes 80,55 €

uFR42122C Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

P- 88  €217,51

BR42122C Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

 €217,51000

Altres conceptes 0,00 €

uFR427D3C Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

P- 89  €250,80

BR427D3C Citrus sinensis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l  €250,80000
Altres conceptes 0,00 €

uFR44622D Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules
NTJ

P- 90  €228,54

BR44622D Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

 €228,54000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44D42E Subministrament de Platanus hispanica (clons nordeuropeus) de perímetre
de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat
mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

P- 91  €186,07

BR44D42E Platanus hispanica (clons nordeuropeus) de perímetre de 30 a 35 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm
segons fórmules NTJ

 €186,07000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44FA2D Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ

P- 92  €229,20

BR44FA2D Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

 €229,20000

Altres conceptes 0,00 €

uFR45582F Subministrament de Salix babylonica de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons
fórmules NTJ

P- 93  €293,78

BR45582F Salix babylonica de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ

 €293,78000

Altres conceptes 0,00 €
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uFR469N2D Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a 350
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm
segons fórmules NTJ

P- 94  €120,00

BR469N2D Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a 350 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

 €120,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR48323S Subministrament de Butia capitata d'alçària de 300 a 400 cm, en contenidor
amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

P- 95  €649,00

BR48323S Butia capitata de 300 a 400 cm d'alçària, en contenidor amb un diàmetre 50
cm superior al del tronc

 €649,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR612354 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 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 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 96  €64,94

B0111000 Aigua  €0,20000
BR3P1710 Terra àcida, a granel  €16,80000

Altres conceptes 47,94 €

uFR612452 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

P- 97  €63,14

B0111000 Aigua  €0,20000
B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm  €10,90404
BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
 €2,93184

Altres conceptes 49,10 €

uFR612562 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

P- 98  €109,14

B0111000 Aigua  €0,28800
B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm  €15,70268
BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
 €4,22266

Altres conceptes 88,93 €

uFR652494 Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 2 a 3 m d'alçària
d'estípit, excavació de clot de plantació de 200x200x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

P- 99  €269,70

B0111000 Aigua  €1,00000
BR3P1710 Terra àcida, a granel  €84,00000

Altres conceptes 184,70 €

m2FR71370H Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

P- 100  €0,43

BR4U1H00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N  €0,05180
Altres conceptes 0,38 €
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m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 101  €46,51

Altres conceptes 46,51 €

mGG319154 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 102  €2,84

BG319150 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €1,02000

Altres conceptes 1,82 €

PAPA01CC02 Partida alzada de corbo íntegro en concepto de control de calidad en obraP- 103  €135.000,00

Sense descomposició 135.000,00 €

PAPA01SS02 Partida alzada de corbo íntegro en concepto de Seguridad y SaludP- 104  €105.000,00

Sense descomposició 105.000,00 €

Tarragona, Juny de 2015

L´autor del projecte
Adrián Guerricagoitia Salvador

Adrian
Sello
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OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL DEMOLICIONES01

SUBCAPÍTOL PAVIMENTOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 7)

9.317,0003,70 34.472,90

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

3.018,0003,50 10.563,00

3 F2131123 m3 Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 1)

4.250,35038,92 165.423,62

4 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 4)

1.635,0005,46 8.927,10

5 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
5)

3.732,0004,34 16.196,88

6 F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 2)

536,70044,67 23.974,39

7 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

1.818,0003,93 7.144,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 266.702,63

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL DEMOLICIONES01

SUBCAPÍTOL MOBILIARIO URBANO02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 10)

9,00015,32 137,88

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 11)

5,0004,31 21,55

3 FQAT7100 u Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb
maneta, amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i
eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i
130 cm de alçària aproximada de les part mòbils, fixat a dau de
formigó fet in situ (P - 84)

4,0002.449,61 9.798,44

4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
9)

15,00010,21 153,15

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 10.111,02

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL DEMOLICIONES01

SUBCAPÍTOL ESTRUCTURAS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR

Adrian
Sello
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1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
101)

5.000,00046,51 232.550,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 232.550,00

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL DEMOLICIONES01

SUBCAPÍTOL ALUMBRADO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
8)

46,000115,08 5.293,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 5.293,68

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALCANTARILLADO02

SUBCAPÍTOL DRENAJE01

ELEMENT ZANJA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 15)

698,03612,59 8.788,27

2 F2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 13)

5.617,7706,97 39.155,86

3 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30% (P - 17)

1.897,57016,15 30.645,76

ELEMENTTOTAL 01.02.01.01 78.589,89

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALCANTARILLADO02

SUBCAPÍTOL DRENAJE01

ELEMENT COLECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
40)

69,000134,06 9.250,14

2 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 54)

52,00015,84 823,68

3 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P -
55)

130,000241,31 31.370,30

4 FD757515 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 10 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 41)

25,00045,85 1.146,25

5 FD759575 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig

136,00056,23 7.647,28

EUR
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tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 42)

6 FD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 43)

160,00068,10 10.896,00

7 FD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 44)

240,00084,89 20.373,60

8 FD75F5D5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 46)

160,000103,04 16.486,40

9 FD75H5D5 m Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 47)

160,000113,80 18.208,00

10 FD75K5D5 m Claveguera de tub de formigó de D=90 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 48)

200,000135,29 27.058,00

11 FD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 49)

59,000166,25 9.808,75

12 FD75P5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 50)

678,000212,98 144.400,44

13 FD75E515 m Escomesa imbornal de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P -
45)

156,00045,85 7.152,60

ELEMENTTOTAL 01.02.01.02 304.621,44

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALCANTARILLADO02

SUBCAPÍTOL SANEAMIENTO02

ELEMENT ZANJA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 12)

554,3208,22 4.556,51

2 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 15)

71,77012,59 903,58

3 F2315501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 30% (P - 16)

96,75014,99 1.450,28

4 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30% (P - 17)

946,00016,15 15.277,90

ELEMENTTOTAL 01.02.02.01 22.188,27

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALCANTARILLADO02

SUBCAPÍTOL SANEAMIENTO02

ELEMENT COLECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 25,00015,84 396,00

EUR
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m (P - 54)

2 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P -
55)

37,500241,31 9.049,13

3 FD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 51)

133,00010,35 1.376,55

4 FD7FD375 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 52)

390,00038,22 14.905,80

5 FD7FE375 m Tub de PVC de 700 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 53)

360,00046,48 16.732,80

6 FD75E515 m Escomesa imbornal de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P -
45)

50,00045,85 2.292,50

ELEMENTTOTAL 01.02.02.02 44.752,78

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓN03

SUBCAPÍTOL FIRME CALZADA PRINCIPAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F961A477 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta,
de 10x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada (P - 23)

3.427,00033,19 113.742,13

2 F962A477 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma
corba, de 10x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 24)

1.520,00042,29 64.280,80

3 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 28)

1.347,00055,70 75.027,90

4 F9H11A52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 29)

1.347,00054,68 73.653,96

5 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 21)

1.854,00028,46 52.764,84

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 31)

9.272,0000,30 2.781,60

7 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

9.272,0000,58 5.377,76

8 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 20)

1.391,00028,46 39.587,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 427.216,85

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓN03

SUBCAPÍTOL FIRME CARRIL BICI Y APARCAMIENTOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 28)

795,00055,70 44.281,50

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 21)

821,25028,46 23.372,78

3 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi
via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de
segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb
una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa (P - 32)

4.079,00011,55 47.112,45

4 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

5.475,0000,58 3.175,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 117.942,23

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓN03

SUBCAPÍTOL FIRME ACERAS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 22)

3.471,80073,29 254.448,22

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 21)

3.471,80028,46 98.807,43

3 F9E1F21K m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 27)

7.379,00035,78 264.020,62

4 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat
de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 25)

11.633,000100,95 1.174.351,35

5 F9B4UA40 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 26)

15.706,000116,69 1.832.733,14

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 3.624.360,76

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓN03

SUBCAPÍTOL ESCALERAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 22)

96,10073,29 7.043,17

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 21)

96,10028,46 2.735,01

3 F9V1UG40 m2 Graons d'escales de lloses de pedra granítica rosa porrinyo,
blanc o gris castella, flamejada, de 4 cm de gruix, col·locada amb
morter (P - 34)

888,000105,83 93.977,04

EUR



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

PRESSUPOST Pàg.:19/06/15 6Data:

4 F9V1UCB0 m2 Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra
petit arenada, de 4 cm de gruix, col·locada amb morter (P - 33)

73,000105,83 7.725,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 111.480,81

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALUMBRADO PÚBLICO04

SUBCAPÍTOL ZANJAS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 12)

1.845,4008,22 15.169,19

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM (P - 14)

1.230,26019,16 23.571,78

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 38.740,97

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALUMBRADO PÚBLICO04

SUBCAPÍTOL CONDUCTORES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG319154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 102)

6.664,3002,84 18.926,61

2 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 57)

513,0007,67 3.934,71

3 FDG51357 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 56)

5.638,3005,90 33.265,97

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 56.127,29

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALUMBRADO PÚBLICO04

SUBCAPÍTOL PUNTOS DE LUZ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN8A8H1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i
allotjament per a equip, acoblada al suport (P - 69)

26,000479,30 12.461,80

2 FHN8AGH1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i
allotjament per a equip, acoblada al suport (P - 70)

27,000497,36 13.428,72

3 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i
1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 66)

53,000534,79 28.343,87

4 FHN89831 u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu superior, amb
bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport (P -
68)

244,000306,16 74.703,04
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5 FHM31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i
0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 65)

81,000238,11 19.286,91

6 FHN635C6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport (P - 67)

81,000925,88 74.996,28

7 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 64)

244,000256,42 62.566,48

8 FHQ24S52 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb
reflector de distribució extensiva, amb làmpada de 2000 W, de
forma rectangular, tancat i fixat a la paret (P - 71)

37,000380,56 14.080,72

9 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
58)

415,00067,60 28.054,00

10 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 59)

415,00030,43 12.628,45

11 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 61)

415,00037,13 15.408,95

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 355.959,22

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ALUMBRADO PÚBLICO04

SUBCAPÍTOL CUADROS DE MANDO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG116A62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable
en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 60)

10,000163,60 1.636,00

2 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 63)

10,0002.795,66 27.956,60

3 FHGAE143 u Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de
l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil,
conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada (P - 62)

10,0003.870,50 38.705,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 68.297,60

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL JARDINERÍA05

SUBCAPÍTOL ARBOLADO Y PLANTACIONES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR42122C u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 88)

92,000217,51 20.010,92

EUR
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2 FR427D3C u Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 80 l (P - 89)

157,000250,80 39.375,60

3 FR44FA2D u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 92)

129,000229,20 29.566,80

4 FR71370H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
(P - 100)

28.256,0000,43 12.150,08

5 FR44D42E u Subministrament de Platanus hispanica (clons nordeuropeus) de
perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ (P -
91)

157,000186,07 29.212,99

6 FR44622D u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66
cm segons fórmules NTJ (P - 90)

22,000228,54 5.027,88

7 FR45582F u Subministrament de Salix babylonica de perímetre de 35 a 40
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat
mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ (P - 93)

2,000293,78 587,56

8 FR612354 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 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 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra
àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 96)

271,00064,94 17.598,74

9 FR48323S u Subministrament de Butia capitata d'alçària de 300 a 400 cm, en
contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (P - 95)

130,000649,00 84.370,00

10 FR652494 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 2 a 3 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 200x200x100
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació
per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 99)

130,000269,70 35.061,00

11 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a
35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 97)

151,00063,14 9.534,14

12 FR612562 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a
50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 98)

2,000109,14 218,28

13 FR469N2D u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de
300 a 350 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 65 cm i
profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ (P - 94)

22,000120,00 2.640,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 285.353,99

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL PROTECCION Y SEÑALIZACION06

SUBCAPÍTOL SEÑALIZACIÓN01

EUR
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ELEMENT HORIZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 37)

12.163,0000,90 10.946,70

2 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 36)

414,1000,73 302,29

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 38)

580,0009,02 5.231,60

ELEMENTTOTAL 01.06.01.01 16.480,59

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL PROTECCION Y SEÑALIZACION06

SUBCAPÍTOL SEÑALIZACIÓN01

ELEMENT VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 39)

7,00038,05 266,35

ELEMENTTOTAL 01.06.01.02 266,35

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL PROTECCION Y SEÑALIZACION06

SUBCAPÍTOL PROTECCIÓN02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB121AEM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
35)

927,50098,00 90.895,00

2 FQS1U010 m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80
mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de
6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de
formigó (P - 85)

96,00056,93 5.465,28

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 96.360,28

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL MOBILIARIO07

SUBCAPÍTOL URBANO01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ311422 u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de
registre, broc de llautó, i amb reixa de desguàs, ancorada amb
dau de formigó (P - 75)

5,0001.374,52 6.872,60

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada
d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dau de formigó (P - 74)

116,000122,01 14.153,16

3 FQ119Z99 u Taula de picnic de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, ancorada amb daus de formigó (P - 73)

18,000334,60 6.022,80

EUR
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4 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat
amb daus de formigó (P - 72)

226,000290,96 65.756,96

5 FQZ31A51 u Rentapeus format per tub de 5 m de llargària d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) polit, amb suports d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) arenat i plataforma de reixes de quadrícula d'acer
galvanitzat, amb 10 sortides d'aigua, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 86)

12,00017.717,64 212.611,68

6 FQZ523F2 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), amb capacitat per a 16 bicicletes, ancorat a l'obra
amb morter (P - 87)

2,0002.756,42 5.512,84

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01 310.930,04

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL MOBILIARIO07

SUBCAPÍTOL DEPORTIVO02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQAT2100 u Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i
barra de subjecció, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160
cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (P - 82)

6,0002.620,64 15.723,84

2 FQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de
llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (P - 83)

6,0002.630,64 15.783,84

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.02 31.507,68

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL MOBILIARIO07

SUBCAPÍTOL LÚDICO03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a
1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura
de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de
formigó (P - 81)

1,0004.142,40 4.142,40

2 FQAF1200 u Estructura de corda amb un suport central de tub d'acer
galvanitzat de 5,80 m d'alçada sobre el paviment, i xarxa amb
cordes amb nucli d'acer recobert de poliamida formant una
piràmide de base quadrada de 9x9 m, muntada amb daus de
formigó (P - 80)

1,0008.925,69 8.925,69

3 FQAE45C1 u Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de
goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m
d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a
terra (P - 79)

2,0002.474,60 4.949,20

4 FQAD2260 u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista de fibra de
vidre, de 2 m d'alçada (P - 78)

1,0002.413,78 2.413,78

5 FQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a
dau de formigó fet in situ (P - 77)

3,000795,64 2.386,92

6 FQA25083 u Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i
d'arribada de troncs de fusta tractada, amb 8 daus d'ancoratge
de formigó de 40x40x40 cm (P - 76)

1,0003.927,72 3.927,72

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.03 26.745,71

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)

11.300,8504,74 53.566,03

2 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 18)

7.081,9405,77 40.862,79

CAPÍTOLTOTAL 01.08 94.428,82

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA01SS02 PA Partida alzada de corbo íntegro en concepto de Seguridad y
Salud (P - 104)

1,000105.000,00 105.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 105.000,00

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE01

CAPÍTOL CONTROL DE CALIDAD10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA01CC02 PA Partida alzada de corbo íntegro en concepto de control de
calidad en obra (P - 103)

1,000135.000,00 135.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 135.000,00

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

NIVELL 4: Element Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Element 01.02.01.01  ZANJA 78.589,89

Element 01.02.01.02  COLECTOR 304.621,44

Subcapítol 01.02.01  DRENAJE 383.211,33

Element 01.02.02.01  ZANJA 22.188,27

Element 01.02.02.02  COLECTOR 44.752,78

Subcapítol 01.02.02  SANEAMIENTO 66.941,05

Element 01.06.01.01  HORIZONTAL 16.480,59

Element 01.06.01.02  VERTICAL 266,35

Subcapítol 01.06.01  SEÑALIZACIÓN 16.746,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
466.899,32

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

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  PAVIMENTOS 266.702,63

Subcapítol 01.01.02  MOBILIARIO URBANO 10.111,02

Subcapítol 01.01.03  ESTRUCTURAS 232.550,00

Subcapítol 01.01.04  ALUMBRADO 5.293,68

Capítol 01.01  DEMOLICIONES 514.657,33

Subcapítol 01.02.01  DRENAJE 383.211,33

Subcapítol 01.02.02  SANEAMIENTO 66.941,05

Capítol 01.02  ALCANTARILLADO 450.152,38

Subcapítol 01.03.01  FIRME CALZADA PRINCIPAL 427.216,85

Subcapítol 01.03.02  FIRME CARRIL BICI Y APARCAMIENTOS 117.942,23

Subcapítol 01.03.03  FIRME ACERAS 3.624.360,76

Subcapítol 01.03.04  ESCALERAS 111.480,81

Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓN 4.281.000,65

Subcapítol 01.04.01  ZANJAS 38.740,97

Subcapítol 01.04.02  CONDUCTORES 56.127,29

Subcapítol 01.04.03  PUNTOS DE LUZ 355.959,22

Subcapítol 01.04.04  CUADROS DE MANDO 68.297,60

Capítol 01.04  ALUMBRADO PÚBLICO 519.125,08

Subcapítol 01.05.01  ARBOLADO Y PLANTACIONES 285.353,99

Capítol 01.05  JARDINERÍA 285.353,99

Subcapítol 01.06.01  SEÑALIZACIÓN 16.746,94

Subcapítol 01.06.02  PROTECCIÓN 96.360,28

Capítol 01.06  PROTECCION Y SEÑALIZACION 113.107,22

Subcapítol 01.07.01  URBANO 310.930,04

Subcapítol 01.07.02  DEPORTIVO 31.507,68

Subcapítol 01.07.03  LÚDICO 26.745,71

Capítol 01.07  MOBILIARIO 369.183,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.532.580,08

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

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

Capítol 01.01  DEMOLICIONES 514.657,33

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/06/15 Pàg.: 2

Capítol 01.02  ALCANTARILLADO 450.152,38

Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓN 4.281.000,65

Capítol 01.04  ALUMBRADO PÚBLICO 519.125,08

Capítol 01.05  JARDINERÍA 285.353,99

Capítol 01.06  PROTECCION Y SEÑALIZACION 113.107,22

Capítol 01.07  MOBILIARIO 369.183,43

Capítol 01.08  GESTIÓN DE RESIDUOS 94.428,82

Capítol 01.09  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 105.000,00

Capítol 01.10  CONTROL DE CALIDAD 135.000,00

Obra 01 Pressupost PROJECTE 6.867.008,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.867.008,90

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

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

Obra 01 Pressupost PROJECTE 6.867.008,90

6.867.008,90

euros



Proyecto de urbanización del espacio liberado
con el soterramiento de las vías del ferrocarril
en Tarragona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 6.867.008,90

13 % Gastos generales SOBRE 6.867.008,90.................................................................... 892.711,16

6 % Beneficio industrial SOBRE 6.867.008,90.................................................................... 412.020,53

Subtotal 8.171.740,59

21 % IVA SOBRE 8.171.740,59.......................................................................................... 1.716.065,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 9.887.806,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

Tarragona, Juny de 2015

L´autor del projecte
Adrián Guerricagoitia Salvador

Adrian
Sello
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