Memòria Fase I de les obres de millora del Carrer Girona (Maià de Montcal)

Document IV. Pressupost

Document IV. Pressupost

1. Amidaments

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS
Nº
U
Descripció

Amidament

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº
U
Descripció

1.1.- Demolicions urbanització

2.1.- Moviment de terres

1.1.1

2.1.1

M2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i canon
d'abocament. Inclòs part proporcional de rigola, i altres elements existents

Rasa canonada pluvials Dim 400
Rasa creuaments
Rasa embornals

1.1.2

U

Uts.
1
8
10

Llargada
129,650
10,000
4,000

Amplada
0,800
0,800
0,800

Alçada

Parcial
103,720
64,000
32,000
199,720

Subtotal

Total m2 ......:

199,720

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 i transport a abocador autoritzat dels materioals resultants, canon
dús inclós.
Total u ......:

1.1.3

M3

U

M3

539,800

Excavació i càrrega de terres per a esplanació en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics
o manuals, inclús càrrega del material excavat sobre camió i transport a abocador de les terres
no aprofitades i a lloc a destinar per la D.F per acopi de les terres aprofitades, inclos el temps
d'espera i el cànon d'us

Paviment d'aglomerat sobre base
de zahorra
Voreres

Uts.
1

Llargada
235,800

Amplada
0,500

1

319,900

0,300

Alçada

Parcial
117,900

Subtotal

95,970
213,870

213,870

Total m3 ......:

213,870

3,000

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Total m3 ......:

1.1.4

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
Total m2 ......:

2.1.2

199,720

M2

Amidament

133,300

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Total U ......:
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3,000
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Pressupost parcial nº 3 XARXA DE SANEJAMENT
Nº
U
Descripció

Amidament

3.1.- Equipament
3.1.1

U

Connexio de servei de fins a 10 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió
amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO,
o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport de material a peu d'obra i
totalment finalitzada.
Uts.
4

Llargada

Amplada

Alçada

4.1.1

Parcial
4,000
4,000

Subtotal

Total u ......:

4,000

Pa

Excavació de rasa, en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport a abocador de les terres no aprofitades i a
lloc a destinar per la D.F per acopi de les terres aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon
d'us

Canonada 400mm

4.1.2

M3

Uts.
1

Llargada
129,650

Amplada
0,800

1,000

Canonada 400mm

Uts.
1

Llargada
129,650

Amplada
0,800

Reparació xarxa de clavegueram residual mitjançant resines en juntes malmeses prèvia
extracció d'arrels. Amb mitjans mecànics especials de reparació de xarxes de sanejament.
Total pa ......:

1,000

4.1.3

M3

Alçada
1,800

Parcial
186,696
186,696

Subtotal

Total m3 ......:

186,696

186,696

Subministre i col.locació de sorra de pedrera d'acord amb instruccions companyies col.locada
en l'assentament de canonades i cablejat.

Reconeixement de l'estat final de les obres, mitjançant circuit tancat de televisió
Total pa ......:

3.2.2

M3

4,000

3.2.- Control
Pa

Amidament

4.1.- Moviment de terres

Parcel·les que no tenen edificació

3.2.1

Pressupost parcial nº 4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE
Nº
U
Descripció

Alçada
0,500

Parcial
51,860
51,860

Subtotal

Total m3 ......:

51,860

51,860

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

Canonada 400mm

Uts.
1

Llargada
129,650

Amplada
0,800

Alçada
1,100

Parcial
114,092
114,092

Subtotal

Total m3 ......:

114,092

114,092

4.2.- Obra civil
4.2.1

U

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1,3 m
per a tub de diàmetre 80 cm
Total u ......:

4.2.2

M

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4
Uts.
4

4.2.3

U

Llargada

Amplada

Alçada
2,000

Parcial
8,000
8,000

Subtotal

Total m ......:

8,000

U

U

U

Un

8,000

Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou de registre situat a la intersecció entre
l'avinguda de Balaguer i el carrer Indústria. Inclòs càrrega sobre camió i transport a abocador
autoritzat de runa. Inclòs totes les feines adients.
Total u ......:

4.2.7

20,000

Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir del
terra 0.50 m). Tot inclòs.
Total u ......:

4.2.6

4,000

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
Total u ......:

4.2.5

8,000

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de
diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Total u ......:

4.2.4

4,000

4,000

Execució de desembocadura / recollida, a base de formigó h-25, encofrat formant aletes,
recalçat sobre terreny ferm, inclòs part proporcional d'excavació necessària i formigó de
fonament i de protecció fins el llit del torrent en que aboca a base de peces de canal de talusos
de formigó o formigó en massa lliscat, conectada a tub i en bones condicions, mesures alt 2
m., ample de les aletes 2 m. i 2 m. la part central, parets de formigó armat de 20 cm.
S'admet la col.locació d'aletes prefabricades amb mesures estandaritzades per diàmetre de
tubs d'entrada i sortida.
Total un ......:

1,000

4.3.- Equipament
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Pressupost parcial nº 4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE
Nº
U
Descripció
4.3.1

U

Amidament

4.3.2

U

4.3.3

M

5.1.1

Uts.
10
8

Llargada
0,500

Amplada

Alçada

Subtotal

Total u ......:

13,000

13,000

Claveguero amb tub de polietilè autoportant de d 400 mm, unió amb peça especial i junta de
goma tòrica inclosa i col.locat a fons de rasa comprovant que l'assentament del tub sigui
correcte i que el fons de la rasa quedi lliure de pedres que puguin malmetre-la. S'inclou en la
partida part proporcional de colzes i unions en T a conducte general, gomes tòriques i tot el
material necessàri per la correcta execució.

Pa

5.1.2

M3

M2

Uts.
1
1

Llargada
128,650
99,800

Amplada
0,300
0,300

Alçada
0,800
0,800

Parcial
30,876
23,952
54,828

Subtotal

Total m3 ......:

54,828

Uts.
1
1

Llargada
128,650
99,800

Amplada
0,300
0,300

Alçada
0,400
0,400

Parcial
15,438
11,976
27,414

Subtotal

Total m3 ......:

27,414

129,650

Uts.
1
1

Llargada
128,650
99,800

Amplada
0,300
0,300

Alçada

Parcial
38,595
29,940
68,535

Subtotal

Total m2 ......:

68,535

Reconeixement de l'estat final de les obres, mitjançant circuit tancat de televisió
1,000
5.1.4

M3

27,414

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

Canonada PE 160
Canonada PE 90

Total pa ......:

54,828

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

Canonada PE 160
Canonada PE 90

5.1.3

4.4.- Control
4.4.1

Excavació de rasa, en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport a abocador de les terres no aprofitades i a
lloc a destinar per la D.F per acopi de les terres aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon
d'us

Canonada PE 160
Canonada PE 90

Parcial
5,000
8,000
13,000

Total m ......:

M3

10,000

Connexio de servei de fins a 10 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió
amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO,
o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport de material a peu d'obra i
totalment finalitzada.

Connexió embornals
Connexió parcel.les

Amidament

5.1.- Moviment de terres

Subministrament i col·locació de reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil model DELTA
de Fundición Dúctil Benito o similar, de mides de reixa 535 X 280 mm i 57 mm d'alçada, sobre
bunera sifònica de fosa dúctil model DELTA SF570, de la mateixa casa comercial o similar.
Classe de resistència C-250. Col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Totalment instal.lat
Total u ......:

Pressupost parcial nº 5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA
Nº
U
Descripció

68,535

Subministre i col.locació de sorra de pedrera d'acord amb instruccions companyies col.locada
en l'assentament de canonades i cablejat.

Canonada PE 160
Canonada PE 90

Uts.
1
1

Llargada
128,650
99,800

Amplada
0,300
0,300

Alçada
0,400
0,400

Parcial
15,438
11,976
27,414

Subtotal

Total m3 ......:

27,414

27,414

5.2.- Equipaments
5.2.1

U

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil i amb
assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, tipus Hawle o
similar, equipada amb conjunt de maniobra sota boca de carrer. Inclòs trampilló, dos
maniguets electrosoldables, dos portabrides i dos brides boges
Total u ......:

5.2.2

U

Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
Total u ......:

5.2.3

U

U

M

Pàgina 5

8,000

Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora estandaritzada companyia, col.locada sobre
sorra de recobriment de canonades, mínim per sobre 10 cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions guardin com a mínim una distància de 20 cm.
entre les cares interiors i alhora en cap cas quedi paral.lelisme vertical.
Uts.
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1,000

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una lontigud màxima de 6 m,
realitzada amb tub de polietilè de 1 1/4'' de diàmetre, de baixa densitat i per 10 bar de pressió
màxima amb collarín de presa de fosa, part proporcional de peces especials de polietilè i tap
roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i funcionant.
Total u ......:

5.2.5

1,000

Subministrament i col·locació de boca de reg amb entrada brida DN 40 més rosca 1 1/2'' i
sortida racord tipus Barcelona de 45 mm; de la casa comercial Pradinsa o similar. Inclòs
arqueta i tapa, accessoris i tub de connexió. Totalment muntada, provada i en funcionament.
Total u ......:

5.2.4

3,000
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Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

Pàgina 6

Pressupost parcial nº 5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA
Nº
U
Descripció
Canonada PE 160
Canonada PE 90

5.2.6

M

1
1

Amidament

128,650
99,800

128,650
99,800
228,450

228,450

Total m ......:

228,450

M

6.1.1.- Línia elèctrica baixa tensió subterrania
6.1.1.1

M

Caixa de distribució tipus CAHORS ref. 555,014 muntada en sòcol de formigó, connexionat a
terra del neture amb conductor aïllat 0,6/1 Kv de 50 mm2 i pica de 2mts. l 300 micres (La
connexió del terra a la caixa, mitjançant terminal premsat), instal·lació i connexió (inclosos els
terminals bimetàl·lics amb aïllament termo-retràctil en els quatre conductors de cada línia.
Total u ......:

8,000

6.1.1.2

U

Connexió de conductors de línia de 4x240mm2 a caixa de distribució o Centre Transformador
mitjançant terminal bimetàl·lic amb recobriment aïllant tipus termo-retractil en els quatre
conductors de la línia. Subministrament i muntatge. (Fins a 10 unitats)
Total u ......:

M

99,800

6.1.1.4

U

Pa

Prova d'estanquitat i pressió de la xarxa de canonades, inclòs jornada d'inspector

6.1.1.5

Total pa ......:
5.3.2

Pa

5.3.3

U

Total u ......:

2,000

Total u ......:

5,000

Total u ......:

7,000

Total u ......:

2,000

Total m ......:

70,000

Total u ......:

1,000

Total u ......:

2,000

Total u ......:

1,000

6.1.2.- Línia elèctrica baixa tensió aèria
6.1.2.1

U

Amarrament neutre fiador

1,000

Connexió a xarxa existent. Inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris i
complements d'instal·lacions.
Total u ......:

550,000

Terminacions exteriors amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents

1,000

Connexió i subministrament provisional d'aigua a les vivendes exisents. Inclou part
proporcional d'accessoris i complements. Totalment finalitzat.
Total pa ......:

U

Total m ......:
Realització d'entroncament Baixa Tensió sense cata

5.3.- Varis
5.3.1

4,000

Línia de baixa tensió de 4x240 mm2 Al 0'6/1 KV, subministrament i col·locació dels conductors.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa
Total m ......:

10,000

128,650
6.1.1.3

5.2.8

U

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa
Total m ......:

Amidament

6.1.- Valoració econòmica Agrienergia

Creuament de serveis amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada amb formigonat, dau 45x45 cm.
Total m ......:

5.2.7

Pressupost parcial nº 6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
Nº
U
Descripció

6.1.2.2

U

Doble amarrament Neutre fiador per trenat BT

1,000
6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.2.5

6.1.2.6

M

U

U

U

Linia B.T Trenada Rz-150 Tensada

Suport de formigó de 11 m alçada i 1 000Kgs. esforç. Baixa tensió, en terrer.

Suport de formigó de 9 m alçada 1000Kgrs esforç. Baixa tensió, en terrer

Suport de formigó de 11 m alçada i 630Kgs. Esforç. Baixa tensió, en terrer

6.1.3.- Reformes Centre Transformador
6.1.3.1

U

Ampliació per quadre de Baixa TensiÃ³ tipus UNESA amb 4 sortides de 400 Amp. Subministre i
instal·lació.
Total u ......:

1,000

6.1.4.- Desmuntatges
6.1.4.1

U

Desmuntatge de Linia de baixa tensio, inclosos suports i transport restes a abocador.
Total u ......:

1,000

Total u ......:

1,000

Total u ......:

1,000

Total u ......:

1,000

6.1.5.- Projecte i Direcció d'Obra
6.1.5.1

6.1.5.2

U

U

Projecte de legalizació, posta en servei de la instal·lació elèctrica.

Pla de Seguretat

6.1.6.- Treball complementari de posta en maxa
6.1.6.1
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U

Aixecament i elaboració de plànols amb l'estat final de les instal·lacions
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Pressupost parcial nº 6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
Nº
U
Descripció
6.1.6.2

U

Amidament

6.1.6.3

U

6.1.6.4

6.1.6.5

U

U

7.1.1

M3

M3

7.1.2

Total u ......:

7,000

Total u ......:

1,000

M2

M3

Llargada
145,550

Amplada
0,300

Alçada
0,300

Parcial
13,100
13,100

Subtotal

Total m3 ......:

13,100

Excavació de rasa, en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport a abocador de les terres no aprofitades i a
lloc a destinar per la D.F per acopi de les terres aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon
d'us

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM
Uts.
1

Llargada
486,200

Amplada
0,300

Alçada
0,800

7.2.1

Llargada
145,550

Amplada
0,300

Alçada
0,300

Parcial
13,100
13,100

Subtotal

Total m3 ......:

13,100

Llargada
486,200

Amplada
0,300

Subtotal

Total m3 ......:

116,688

Alçada
0,400

U

13,100

7.2.2

U

116,688

7.2.3

M

Parcial
58,344
58,344

Subtotal
58,344

7.3.- Equipament

Total m3 ......:

58,344

7.3.1

Amplada
1,200

Alçada

Parcial
583,440
583,440

Subtotal

Total m2 ......:

583,440

583,440

M

Llargada
486,200

Amplada
0,300

Alçada
0,400

Total m ......:

Parcial
58,344
58,344

Subtotal

Total m3 ......:

58,344

7.3.3

M

Uts.
0,7

M

M

Amplada

Alçada

Parcial
101,885
101,885

Subtotal

Total m ......:

101,885

101,885

Llargada
145,550

Amplada

Alçada

Parcial
43,665
43,665

Subtotal

Total m ......:

43,665

43,665

Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub
soterrat
Uts.
7
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Llargada
145,550

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar
de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat
Uts.
0,3

7.3.5

145,550

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

58,344

7.3.4

145,550

Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de polietilè de doble capa, corrugat
exterior llis interior, de 63 mm de diàmetre nominal, i muntat com a canalització soterrada.
Totalment finalitzat

Subministre i col.locació de sorra de pedrera d'acord amb instruccions companyies col.locada
en l'assentament de canonades i cablejat.
Uts.
1

7,000

Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora estandaritzada companyia, col.locada sobre
sorra de recobriment de canonades, mínim per sobre 10 cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions guardin com a mínim una distància de 20 cm.
entre les cares interiors i alhora en cap cas quedi paral.lelisme vertical.
Total m ......:

7.3.2

7,000

Formació de canalització per a dos tubs de polietilè de doble capa de 110 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 45x27 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat
Total m ......:

M

7,000

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Total u ......:

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
Llargada
486,200

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
Total u ......:

Parcial
116,688
116,688

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM
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13,100

7.2.- Obra civil

Uts.
1

6.2.4

M3

Seguiment de l'obra

Uts.
1

6.2.3

Uts.
1

2,000

Nova línia d'enllaç "escomesa" entre caixa de companyia i caixa comptador del client.
Comptador instal.lat a l'inerior de la finca.

Uts.
1

6.2.2

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra, inclòs subministrament, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant. Inclos transport a obra.

16,000

6.2.- Moviment de terres
6.2.1

M3

Descàrrec d'instal·lacions de BT per a la connexió de la nova instal·lació de BT interior o
exterior del C.T
Total u ......:

Amidament

7.1.- Moviment de terres

Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant generador mòbil.
Comprovació de trams individuals entre caixes. Comprovació embornament conductors i
posta a terra.
Total u ......:

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº
U
Descripció
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Llargada
10,000

Amplada

Alçada

Parcial
70,000
70,000

Subtotal
70,000
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Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº
U
Descripció

Amidament
Total m ......:

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

U

M

U

U

U

Total u ......:

7,000

Total m ......:

145,550

U

M

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

Total u ......:

7,000

Total u ......:

7,000

M

Soldadura aluminotermica

Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armari
CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra
sobretensions i està preparat per una estabilitzador - reductor de flux lluminós de 30 KVA,
tipus ARESTAT - 30. Inclou dispositiu d'encesa URBILUX, amb comandament via módem GSM.
Tots els components inclosos i part proporcional d'elements auxiliars.Totalment finalitzat,
segons plànols

8.1.3

M

75,200

Excavació de rasa en vorera de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb
camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material
granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del
95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
Total m ......:

0,300

Excavació de rasa en vorera de 90 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb
camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 4 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material
granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del
95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

1,000

Total m ......:

Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctirca, caixa general de protecció,
armaris amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon
l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària.
Total u ......:

Excavació de rasa en vorera de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb
camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó
de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del
PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.
Total m ......:

8.1.2

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Amidament

8.1.- Obra civil telefonia
8.1.1

Subministrament i col.locació de punt de llum format per llumenera model NATH S de Simon o
similar, amb làmpada de LED de 60 W tipus RE-3000 o similar, amb equip de doble nivell i
columna de 8 m d'alçada, tipus LIMA. Col·locat segons plànols d'enllumenat, amb base de
pletina i porta, col·locat sobre dau de formigó 500x500x700 mm, totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa d'enllumenat públic, inlcòs ajudes, obres auxiliars i accessoris.
Totalment finalitzat.

Total u ......:
7.3.11

70,000

Pressupost parcial nº 8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Nº
U
Descripció

72,200

161,250

7.4.- Varis
8.1.4
7.4.1

Pa

Total pa ......:
7.4.2

Pa

U

Partida alçada a justificar per projectes, dictament, tramitació, tases, legalització i altres
1,000

Partida alçada a justificar per connexió companyia subministradora d'electricitat, inclós caixa
de protecció
Total pa ......:

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat
del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.
Total u ......:

1,000

8.2.1

U

Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana
segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.
Total u ......:

8.2.2

U

8.2.3

U

U

1,000

Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20,
amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de
tubs. Tot inclòs, completament acabat
Total u ......:
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6,000

Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus D model de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.
Total u ......:

8.2.4

7,000

Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus H model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.
Total u ......:
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1,000

8.2.- Equipament telefonia
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2,000
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Pressupost parcial nº 8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Nº
U
Descripció
8.2.5

M

Amidament

2 Diam63
2 Diam110
4 Diam110

Llargada
75,200
72,200
161,250

Amplada

Alçada

Amidament

10.1.- Moviment de terres

Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora estandaritzada companyia, col.locada sobre
sorra de recobriment de canonades, mínim per sobre 10 cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions guardin com a mínim una distància de 20 cm.
entre les cares interiors i alhora en cap cas quedi paral.lelisme vertical.
Uts.
1
1
1

Pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS
Nº
U
Descripció

10.1.1

Parcial
75,200
72,200
161,250
308,650

Subtotal

Total m ......:

308,650

308,650

M3

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

Paviment d'aglomerat sobre base
zahorra
Reposició rases pluvial clavegueró
400
Vorera 1
Vorera 2

Uts.
1

Llargada
235,800

Amplada
0,200

Alçada

Parcial
47,160

1

129,650

0,800

0,200

20,744

1
1

414,150
261,150

0,200
0,200

Subtotal

82,830
52,230
202,964

202,964

Total m3 ......:

202,964

10.2.- Obra civil
10.2.1

M2

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta
Total m2 ......:

10.2.2

M

Subministrament i col.locació de rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Uts.
1
1
1
1

Vorera 1
Vorera 2
Vorera 3
Vorera 4

10.2.3

M

M

Uts.
3
3

M3

M3

Uts.
1
1
1
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Parcial
123,400
121,700
23,950
34,750
303,800

Subtotal

Total m ......:

303,800

303,800

Llargada
5,000
3,000
2,000
3,000

Amplada
0,800
0,800
0,800
0,800

Alçada

Parcial
12,000
2,400
4,800
2,400
21,600

Subtotal

Total m ......:

21,600

21,600

Llargada
4,000
3,600

Amplada

Alçada

Parcial
8,000
3,600
11,600

Subtotal

Total m ......:

11,600

11,600

Llargada
282,200
15,000
11,600

Amplada
0,700
0,800
0,800

Alçada
0,200
0,200
0,200

Parcial
39,508
2,400
1,856
43,764

Subtotal

Total m3 ......:

43,764

43,764

Paviment de formigó HA-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Uts.
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Alçada

Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Conjunt vorada+rigola
Guals llambordes
Guals formigó

10.2.6

Amplada

Subministrament i col.locació de gual de granit gris tipus B60 per a vehicles de P.G.G., format
per rampes amb peces de 57x40x10 cm, inclòs part proporcional de peces laterals de transició
de 57x40x28 cm, col.locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix mínim.
Inclòs transprot i distribució a l'obra. Totalment finalitzat
Uts.
2
1

10.2.5

Llargada
123,400
121,700
23,950
34,750

Subministrament i col.locació a l'estesa de paviment de llosa tipus Vulcano de Breinco o
similar, de dimensions 40 x 20 x 7 cm, amb acabat de color a decidir per la DO. Col·locada
sobre 10 cm de formigó i rejuntat amb barreja de morter sec i pìgment del mateix color.
Totalment acabat.

Paviment pas guals
Paviment pas guals
Franja entre escocells plaça
Pas de vianants

10.2.4

8,650
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Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal
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Pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS
Nº
U
Descripció
Paviment vorera 1
Paviment vorera 2

10.2.7

M

M3

1
1

Uts.
22
22

M

0,150
0,150

62,123
39,173
101,296

101,296

Total m3 ......:

101,296

10.3.3

M2

Amidament

Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2

Reposició rases connexió a
parcel·la pluvial
Reposició rases connexió servei
residual

(Continuació...)

8

3,000

24,000

4

6,000

24,000

Llargada
2,200
2,300

Amplada

Alçada

Parcial
48,400
50,600
99,000

Subtotal

Total m ......:

99,000

10.3.4

M

440,450

440,450

Total m2 ......:

440,450

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

99,000
Tall amb disc per rasa

Uts.
2

Llargada
129,650

Amplada

Alçada

Paviment de terra vegetal, amb estesa del material
Uts.
1

10.2.9

414,150
261,150

Pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS
Nº
U
Descripció

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

Tall cada 5m vorera 1
Tall cada 5m vorera 2

10.2.8

Amidament

Llargada
112,700

Amplada
0,200

Alçada

Parcial
22,540
22,540

Subtotal

Total m3 ......:

22,540

10.3.5
22,540

Uts.
1
1
1
1

Llargada
113,400
110,100
23,950
34,750

Amplada

Alçada

Parcial
113,400
110,100
23,950
34,750
282,200

Subtotal

Total m ......:

282,200

Subtotal

Total m ......:

259,300

259,300

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
Uts.

Paviment d'aglomerat sobre base
zahorra
Paviment d'aglomerat sobre pav.
existent

Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Vorera 1
Vorera 2
Vorera 3
Vorera 4

M2

Parcial
259,300
259,300

Llargada
235,800
689,900

Amplada

Alçada

Parcial
235,800

Subtotal

689,900
925,700

925,700

Total m2 ......:

925,700

282,200

10.3.- Paviment aglomerat
10.3.1

T

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Paviment d'aglomerat sobre base
zahorra
Paviment d'aglomerat sobre
pav.existent

10.3.2

T

M2

Llargada
235,800

2,45

689,900

Amplada

Alçada
0,060

Parcial
34,663

0,060

101,415

Subtotal

136,078

136,078

Total t ......:

136,078

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

Paviment d'aglomerat sobre base
zahorra
Reposició rases pluvial 400
Reposició de rases connexió
servei pluvial
Reposició rases connexió a
parcel·la pluvial
Reposició rases connexió servei
residual

10.3.3

kg/m3
2,45

kg/m3
2,45

Llargada
235,800

2,45
2,45

129,650
3,000

2,45
2,45

Uts.

Alçada
0,060

Parcial
34,663

9,000

0,060
0,060

19,059
3,969

3,000

8,000

0,060

3,528

6,000

4,000

0,060

3,528

Subtotal

64,747

64,747

Total t ......:

64,747

Parcial
235,800

Subtotal

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Paviment d'aglomerat sobre base
zahorra
Reposició rases pluvial 400
Reposició de rases connexió
servei pluvial

Uts.
1

Llargada
235,800

1
9

129,650
3,000

Amplada

Alçada

129,650
27,000
(Continua...)
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Pressupost parcial nº 11 SENYALITZACIÓ
Nº
U
Descripció

Amidament

Pressupost parcial nº 11 SENYALITZACIÓ
Nº
U
Descripció

11.1.- Senyalització vertical
11.1.1

U

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig
de la placa base i formigonament del dau
Total u ......:

11.1.2

M

U

U

Uts.
2

U

U

28,400

8,000

8,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total u ......:

2,000

2,000

Uts.
3

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total u ......:

3,000

3,000

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Senyal S-13 situació pas de
vianants

11.1.6

Total m2 ......:

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Senyal R-301 Velocitat màxima

11.1.5

28,400

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Senyal STOP

11.1.4

28,400

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat
Total m ......:

11.1.3

Amidament

Uts.
3

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000

Subtotal

3,000

3,000

Total u ......:

3,000

Subministrament i col.locació de placa reflectora circular girod o similar, d'alumini, de 60 cm
de diàmetre i 1,8 mm de gruix, per a senyals de trànsit a circuit urbà, fixada mecanicament a
rails monobloc amb doble plec de seguretat, inclòs plaques informatives auxiliars com a
retirada de vehicles amb grua, horaris d'aparcament i altres. inclòs accesoris de fixació i
cargoleria d'acer inoxidable. Totalment instal.lada
Total u ......:

3,000

11.2.- Senyalització horitzontal
11.2.1

M

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

Línia discontinua separadora de
carrils de circulació

11.2.2

M2

Uts.
1

Llargada
140,250

Amplada

Alçada

Parcial
140,250

Subtotal

140,250

140,250

Total m ......:

140,250

Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i totalment
finalitzat.
Total m2 ......:

11.2.3

M2

Pintat sobre paviment d'incripció Stop amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual. Tot inclòs i totalment finalitzat.
Total m2 ......:

11.2.4

M2

9,650

2,600

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Pintat marca baden
Pintat barres pas de zebra franges
ample 50cm
Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

Uts.
2
26,4

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
26,400

Subtotal
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Pressupost parcial nº 12 MOBILIARI URBÀ
Nº
U
Descripció

Amidament

Pressupost parcial nº 13 ENJARDINAMENT I REG
Nº
U
Descripció

12.1.- Mobiliari urbà

13.1.- Moviment de terres

12.1.1

13.1.2

U

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb 2 aixetes temporitzades de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada
sobre el paviment o sobre una base de formigó existent
Total u ......:

12.1.2

U

12.1.3

U

Uts.
1

6,000

13.1.3

M3

Subministrament i col.locació de paperera model Redonda Mad de Fundición Dúctil Benito o
similar, formada per estructura metàl.lica interior i exterior amb 24 llistons de fusta tropical,
peu en tub de 195 mm de diàmetre de gran resistència i cubeta d'acer galvanitzat. Inclòs
fixació amb perns, totalment instal.lada.
Total u ......:

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

1,000

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat
amb daus de formigó
Total u ......:

M3

Amidament

Llargada
112,700

Amplada

Alçada
0,050

Parcial
5,635
5,635

Subtotal

Total m3 ......:

5,635

5,635

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM
Uts.
1

Llargada
112,700

Amplada

7,000

Alçada
0,150

Parcial
16,905
16,905

Subtotal

Total m3 ......:

16,905

16,905

13.2.- Enjardinament
13.2.2

U

Subministrament de Magnolia Grandiflora (Magnòlia) de 3 a 3,5 m d'alçada subministrada amb
pa de terra i guix
Total u ......:

13.2.3

13.2.4

13.2.5

U

U

U

7,000

Tilia Tomentosa (til·ler) de 12 a 14 cm de perímetre de tronc, subministrat en cepelló
Total u ......:

12,000

Total u ......:

19,000

Plantació d'arbre, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

Entutorat d'arbre amb 2 tutors de fusta de 8 cm de diàmetre i 2'50 m d'alçària, clavats als fons
del forat d'excavació i retacats amb la terra de plantació, subjectes entre ells amb 2 travessers
de fusta i subjecció aL tronc amb cinta tèxtil no degradable de 3-4 cm d'amplada. Totalment
col.locat
Total u ......:

19,000

13.3.- Xarxa de reg
13.3.1

M

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
Total m ......:

13.3.2

U

Subministrament i instal.lació d'anell de degoteig amb tub de PE sèrie DL de Rain Bird o
similar de Dn 16 mm amb goters integrats cada 33 cm, de 2 m de perímetre, unió a pressió
inclòs part proporcioanl de peces especials de connexió a la xarxa secundària
Total u ......:

13.3.3

U

U
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1,000

Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó amb tapa no registrable per
connexions. Dimensions interiors del pericó 30x30x33 cm, inclou marc de 40x40 cm i tapa de
formigó de 23 cm de llum. Totalment instal·lat, i col·locat sobre solera de formigó de neteja i
anivellament de 5 cm de gruix, amb formigó de fck= 15N/mm2
Total u ......:

Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

19,000

Escomesa aigua potable, instal·lada i provada en rasa. Totalment finalitzat i segons criteris de
la companyia
Total u ......:

13.3.4

136,800
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1,000
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Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT
Nº
U
Descripció
14.1

Pa

Amidament

Pressupost parcial nº 15 VARIS
Nº
U
Descripció

Amidament

15.1.- Varis

Partida alçada a justificar destinada a la seguretat i salut de l'obra.
Total pa ......:

0,330

15.1.1

U

Subministrament i col·locació de bateria de contenidors soterrats per recollida selectiva. Cada
punt de recollida estarà format per 3 contenidors. Totalment instal·lat i acabat
Total u ......:

0,100

Total pa ......:

1,000

15.2.- Incidències d'obra
15.2.1

Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal
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Pa

Partida alçada a justificar per a l'eliminació de serveis existents
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Document IV. Pressupost

2. Quadre de preus núm. 1

Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1

Import

Import
Nº

Nº

Designació
En xifra
(Euros)

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)
3.1.1

1.1 Demolicions urbanització

1.1.2

1.1.3

1.1.4

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió, transport a
abocador autoritzat i canon d'abocament. Inclòs
part proporcional de rigola, i altres elements
existents
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 i transport a abocador autoritzat dels
materioals resultants, canon dús inclós.
m3 Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
U Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
transportades
segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.

7,72 SET EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS

u Connexio de servei de fins a 10 m amb tub de PP
de 200 mm de diàmetre nominal, unio elastica amb
anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a
col.locar soterrat. Connexió amb col.lector de la
xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema
a determinar per la DO, o a pou de registre,
totalment formigonat. Inclos proves, transport de
material a peu d'obra i totalment finalitzada.

3.2.2
95,58 NORANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

pa Reconeixement de l'estat final de les obres,
mitjançant circuit tancat de televisió

pa Reparació xarxa de clavegueram residual
mitjançant resines en juntes malmeses prèvia
extracció d'arrels. Amb mitjans mecànics especials
de reparació de xarxes de sanejament.

2.1.2

m3 Excavació i càrrega de terres per a esplanació
en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics o
manuals, inclús càrrega del material excavat sobre
camió i transport a abocador de les terres no
aprofitades i a lloc a destinar per la D.F per acopi
de les terres aprofitades, inclos el temps d'espera i
el cànon d'us

6,69 SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

4.779,10 QUATRE MIL SET-CENTS
SETANTA-NOU EUROS AMB DEU
CÈNTIMS

4.1 Moviment de terres
4.1.1

4.1.2

4.1.3

m3 Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport
a abocador de les terres no aprofitades i a lloc a
destinar per la D.F per acopi de les terres
aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon d'us
m3 Subministre i col.locació de sorra de pedrera
d'acord amb instruccions companyies col.locada en
l'assentament de canonades i cablejat.
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

7,54 SET EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

26,34 VINT-I-SIS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

19,86 DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

4.2 Obra civil
8,50 VUIT EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

4.2.1

u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I
de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1,3 m per
a tub de diàmetre 80 cm

4.2.2

m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4

0,43 QUARANTA-TRES CÈNTIMS
4.2.3

4,20 QUATRE EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

4.2.4

u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de
diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter
u Graó per a pou de registre de polipropilè armat,
de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

3 XARXA DE SANEJAMENT

Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

1.475,03 MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-CINC EUROS AMB TRES
CÈNTIMS

4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE

2.1 Moviment de terres
m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

531,00 CINC-CENTS TRENTA-U EUROS

3.2 Control
3.2.1

2 MOVIMENT DE TERRES
2.1.1

En lletra
(Euros)

3.1 Equipament

1 TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS
1.1.1

Designació
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40,70 QUARANTA EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

18,58 DIVUIT EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

130,41 CENT TRENTA EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS

9,55 NOU EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Import

Designació
u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a
parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir del
terra 0.50 m). Tot inclòs.
u Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou
de registre situat a la intersecció entre l'avinguda
de Balaguer i el carrer Indústria. Inclòs càrrega
sobre camió i transport a abocador autoritzat de
runa. Inclòs totes les feines adients.
un Execució de desembocadura / recollida, a base
de formigó h-25, encofrat formant aletes, recalçat
sobre terreny ferm, inclòs part proporcional
d'excavació necessària i formigó de fonament i de
protecció fins el llit del torrent en que aboca a base
de peces de canal de talusos de formigó o formigó
en massa lliscat, conectada a tub i en bones
condicions, mesures alt 2 m., ample de les aletes 2
m. i 2 m. la part central, parets de formigó armat de
20 cm.
S'admet la col.locació d'aletes prefabricades amb
mesures estandaritzades per diàmetre de tubs
d'entrada i sortida.

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)
5.1.1

10,60 DEU EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

5.1.2
63,72 SEIXANTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

1.106,27 MIL CENT SIS EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

4.3.2

4.3.3

u Subministrament i col·locació de reixa practicable
per a embornal, de fosa dúctil model DELTA de
Fundición Dúctil Benito o similar, de mides de reixa
535 X 280 mm i 57 mm d'alçada, sobre bunera
sifònica de fosa dúctil model DELTA SF570, de la
mateixa casa comercial o similar. Classe de
resistència C-250. Col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Totalment instal.lat
u Connexio de servei de fins a 10 m amb tub de PP
de 200 mm de diàmetre nominal, unio elastica amb
anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a
col.locar soterrat. Connexió amb col.lector de la
xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema
a determinar per la DO, o a pou de registre,
totalment formigonat. Inclos proves, transport de
material a peu d'obra i totalment finalitzada.
m Claveguero amb tub de polietilè autoportant de d
400 mm, unió amb peça especial i junta de goma
tòrica inclosa i col.locat a fons de rasa comprovant
que l'assentament del tub sigui correcte i que el
fons de la rasa quedi lliure de pedres que puguin
malmetre-la. S'inclou en la partida part proporcional
de colzes i unions en T a conducte general, gomes
tòriques i tot el material necessàri per la correcta
execució.

5.1.4

m3 Subministre i col.locació de sorra de pedrera
d'acord amb instruccions companyies col.locada en
l'assentament de canonades i cablejat.

5.2.3

4.4 Control
4.4.1

pa Reconeixement de l'estat final de les obres,
mitjançant circuit tancat de televisió

1.475,03 MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-CINC EUROS AMB TRES
CÈNTIMS

En lletra
(Euros)

7,54 SET EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

19,86 DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

1,40 U EURO AMB QUARANTA CÈNTIMS

26,34 VINT-I-SIS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

5.2 Equipaments
5.2.1

75,39 SETANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

20,92 VINT EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM
m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6
i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

5.2.2

531,00 CINC-CENTS TRENTA-U EUROS

m3 Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport
a abocador de les terres no aprofitades i a lloc a
destinar per la D.F per acopi de les terres
aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon d'us

5.1.3

4.3 Equipament
4.3.1

Designació

5.2.4

5.2.5

u Subministrament i col.locació de vàlvula de
comporta manual de fosa dúctil i amb assentament
elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm,
de 10 bar de PN, tipus Hawle o similar, equipada
amb conjunt de maniobra sota boca de carrer.
Inclòs trampilló, dos maniguets electrosoldables,
dos portabrides i dos brides boges
u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de
70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
u Subministrament i col·locació de boca de reg
amb entrada brida DN 40 més rosca 1 1/2'' i
sortida racord tipus Barcelona de 45 mm; de la
casa comercial Pradinsa o similar. Inclòs arqueta i
tapa, accessoris i tub de connexió. Totalment
muntada, provada i en funcionament.
u Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua
potable fins una lontigud màxima de 6 m, realitzada
amb tub de polietilè de 1 1/4'' de diàmetre, de
baixa densitat i per 10 bar de pressió màxima amb
collarín de presa de fosa, part proporcional de
peces especials de polietilè i tap roscat, inclòs drets
i permisos per la connexió, totalment acabada i
funcionant.
m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre sorra
de recobriment de canonades, mínim per sobre 10
cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm. entre
les cares interiors i alhora en cap cas quedi
paral.lelisme vertical.

345,16 TRES-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.072,64 MIL SETANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

209,22 DOS-CENTS NOU EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS

161,40 CENT SEIXANTA-U EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

0,22 VINT-I-DOS CÈNTIMS

5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA
5.1 Moviment de terres
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

5.2.6

5.2.7

5.2.8

Import

Designació
m Creuament de serveis amb tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada amb formigonat, dau 45x45 cm.
m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa
m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

Designació

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)
6.1.1.5

u Terminacions exteriors amb ferramenta
conversió, en pals o façanes existents

i

5.3.2

5.3.3

pa Prova d'estanquitat i pressió de la xarxa de
canonades, inclòs jornada d'inspector
pa Connexió i subministrament provisional d'aigua
a les vivendes exisents. Inclou part proporcional
d'accessoris i complements. Totalment finalitzat.

u Connexió a xarxa existent. Inclòs part
proporcional d'elements de muntatge, accessoris i
complements d'instal·lacions.

6.1.2 Línia elèctrica baixa tensió aèria
33,18 TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

25,92 VINT-I-CINC EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS

10,78 DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

u Amarrament neutre fiador

50,60 CINQUANTA EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS

6.1.2.2

u Doble amarrament Neutre fiador per trenat BT

65,71 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

6.1.2.3

m Linia B.T Trenada Rz-150 Tensada

17,04 DISSET EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

6.1.2.4

u Suport de formigó de 11 m alçada i 1 000Kgs.
esforç. Baixa tensió, en terrer.

6.1.2.5

339,85 TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

966,44 NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.1.2.6

u Suport de formigó de 9 m alçada 1000Kgrs
esforç. Baixa tensió, en terrer

u Suport de formigó de 11 m alçada i 630Kgs.
Esforç. Baixa tensió, en terrer

897,41 VUIT-CENTS NORANTA-SET
EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS

u Ampliació per quadre de Baixa TensiÃ³ tipus
UNESA amb 4 sortides de 400 Amp. Subministre i
instal·lació.

u Desmuntatge de Linia de baixa tensio, inclosos
suports i transport restes a abocador.

6.1 Valoració econòmica Agrienergia

6.1.1.3

6.1.1.4

u Connexió de conductors de línia de 4x240mm2 a
caixa de distribució o Centre Transformador
mitjançant terminal bimetàl·lic amb recobriment
aïllant tipus termo-retractil en els quatre conductors
de la línia. Subministrament i muntatge. (Fins a 10
unitats)
m Línia de baixa tensió de 4x240 mm2 Al 0'6/1 KV,
subministrament i col·locació dels conductors.
u Realització d'entroncament Baixa Tensió sense
cata
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1.227,85 MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

1.283,92 MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

1.950,48 MIL NOU-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

6.1.5 Projecte i Direcció d'Obra

6.1.1 Línia elèctrica baixa tensió
subterrania

6.1.1.2

1.292,47 MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS

6.1.4 Desmuntatges

6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

u Caixa de distribució tipus CAHORS ref. 555,014
muntada en sòcol de formigó, connexionat a terra
del neture amb conductor aïllat 0,6/1 Kv de 50 mm2
i pica de 2mts. l 300 micres (La connexió del terra a
la caixa, mitjançant terminal premsat), instal·lació i
connexió (inclosos els terminals bimetàl·lics amb
aïllament termo-retràctil en els quatre conductors
de cada línia.

1.546,89 MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS
EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

6.1.3 Reformes Centre Transformador
6.1.3.1

6.1.4.1

6.1.1.1

409,32 QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

6.1.2.1

5.3 Varis
5.3.1

En lletra
(Euros)

6.1.5.1

6.1.5.2

455,87 QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

6.1.6.2
95,40 NORANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

329,64 TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS
AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Pàgina 5

u Pla de Seguretat

2.462,67 DOS MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS
349,62 TRES-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

6.1.6 Treball complementari de posta en
maxa
6.1.6.1

18,93 DIVUIT EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

u Projecte de legalizació, posta en servei de la
instal·lació elèctrica.

6.1.6.3

u Aixecament i elaboració de plànols amb l'estat
final de les instal·lacions
u Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa
tensió mitjançant generador mòbil.
Comprovació de trams individuals entre caixes.
Comprovació embornament conductors i
posta a terra.
u Descàrrec d'instal·lacions de BT per a la connexió
de la nova instal·lació de BT interior o
exterior del C.T
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387,81 TRES-CENTS VUITANTA-SET
EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS

57,16 CINQUANTA-SET EUROS AMB
SETZE CÈNTIMS

210,03 DOS-CENTS DEU EUROS AMB
TRES CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

6.1.6.4

6.1.6.5

Import

Designació
u Nova línia d'enllaç "escomesa" entre caixa de
companyia i caixa comptador del client.
Comptador instal.lat a l'inerior de la finca.
u Seguiment de l'obra

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)

6.2.2

6.2.3

6.2.4

m3 Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport
a abocador de les terres no aprofitades i a lloc a
destinar per la D.F per acopi de les terres
aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon d'us
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM
m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6
i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM
m3 Subministre i col.locació de sorra de pedrera
d'acord amb instruccions companyies col.locada en
l'assentament de canonades i cablejat.

7.3.1

m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre sorra
de recobriment de canonades, mínim per sobre 10
cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm. entre
les cares interiors i alhora en cap cas quedi
paral.lelisme vertical.

7.3.2

m Subministrament i col·locació de tub flexible
corrugat
de polietilè de doble capa, corrugat
exterior llis interior, de 63 mm de diàmetre nominal,
i muntat com a canalització soterrada. Totalment
finalitzat

706,26 SET-CENTS SIS EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS

7,54 SET EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.3.3

7.3.4

m Subministrament i col.locació de conductor de
coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de
4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat

1,40 U EURO AMB QUARANTA CÈNTIMS

7.3.5

m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1
kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat

26,34 VINT-I-SIS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

7.3.6

7.1 Moviment de terres

7.1.2

m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra,
inclòs subministrament, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant. Inclos transport a
obra.
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

23,37 VINT-I-TRES EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS
7.3.7

9,33 NOU EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

7.3.8

7.2 Obra civil
7.2.1

7.2.2

7.2.3

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
u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa
per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
m Formació de canalització per a dos tubs de
polietilè de doble capa de 110 mm de diàmetre
amb dau de recobriment de 45x27 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació
dels tubs endollat i muntat com a canalització
soterrada. Totalment finalitzat
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m Subministrament i col.locació de conductor de
coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

19,86 DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
7.1.1

En lletra
(Euros)

7.3 Equipament
349,60 TRES-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

6.2 Moviment de terres
6.2.1

Designació

122,12 CENT VINT-I-DOS EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS

62,10 SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU
CÈNTIMS

u Subministrament i col.locació de punt de llum
format per llumenera model NATH S de Simon o
similar, amb làmpada de LED de 60 W tipus
RE-3000 o similar, amb equip de doble nivell i
columna de 8 m d'alçada, tipus LIMA. Col·locat
segons plànols d'enllumenat, amb base de pletina i
porta, col·locat sobre dau de formigó 500x500x700
mm, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
d'enllumenat públic, inlcòs ajudes, obres auxiliars i
accessoris. Totalment finalitzat.

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment
u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

7.3.9

u Soldadura aluminotermica

7.3.10

u Subministrament i col·locació de quadre de
comandament per enllumenat; format per armari
CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb
diferencials rearmables, inclou protector contra
sobretensions i està preparat per una estabilitzador
- reductor de flux lluminós de 30 KVA, tipus
ARESTAT - 30. Inclou dispositiu d'encesa
URBILUX, amb comandament via módem GSM.
Tots els components inclosos i part proporcional
d'elements auxiliars.Totalment finalitzat, segons
plànols

0,22 VINT-I-DOS CÈNTIMS

2,15 DOS EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS

4,81 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS

7,01 SET EUROS AMB U CÈNTIM
2,97 DOS EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

442,53 QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS
4,28 QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

10,61 DEU EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS
4,08 QUATRE EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS

3.823,28 TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES
EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

16,90 SETZE EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

7.3.11

Import

Designació
u Subministrament i col·locació de cable
d'escomesa elèctirca, caixa general de protecció,
armaris amb l'equip de comptadors, transformadors
de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe
tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa
obra civil necessària.

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)
8.1.3

1.941,90 MIL NOU-CENTS QUARANTA-U
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

7.4 Varis
7.4.1

7.4.2

pa Partida alçada a justificar per projectes,
dictament, tramitació, tases, legalització i altres

pa Partida alçada a justificar per connexió
companyia subministradora d'electricitat, inclós
caixa de protecció

955,82 NOU-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

1.593,03 MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES
EUROS AMB TRES CÈNTIMS
8.1.4

8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
8.1 Obra civil telefonia
8.1.1

8.1.2

m Excavació de rasa en vorera de 65 cm de fons
per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport
de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 2 conductes
de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit
amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de
resistència. Col·locació de cinta de senyalització,
fils guia en cada conducte, banda de protecció i
maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa,
amb material granular seleccionat d'aportació, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori
homologat. Totalment executat i acabat segons
detalls de canalització.
m Excavació de rasa en vorera de 75 cm de fons
per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport
de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 2 conductes
de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit
amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de
resistència. Col·locació de cinta de senyalització,
fils guia en cada conducte, banda de protecció i
maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa,
amb material granular seleccionat d'aportació, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori
homologat. Totalment executat i acabat segons
detalls de canalització.

m Excavació de rasa en vorera de 90 cm de fons
per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport
de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes
de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit
amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de
resistència. Col·locació de cinta de senyalització,
fils guia en cada conducte, banda de protecció i
maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa,
amb material granular seleccionat d'aportació, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori
homologat. Totalment executat i acabat segons
detalls de canalització.
u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la
localització de la fita existent, el mandrilat del últim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

En lletra
(Euros)

43,06 QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS
CÈNTIMS

106,20 CENT SIS EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

8.2 Equipament telefonia
8.2.1

u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix.
Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250.
Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions,
ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o
empotrada en façana segons indicacions de la
direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport
de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

8.2.2

u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus H model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix.
Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400.
Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions,
ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i
excavació de pou i transport de terres a abocador
autoritzat. Totalment acabat.

30,94 TRENTA EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

8.2.3

34,08 TRENTA-QUATRE EUROS AMB
VUIT CÈNTIMS
8.2.4

Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

Designació

Pàgina 9

u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus D model de Telefònica o
segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre
solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa
de fosa dúctil EN-124 classe D-400Inclòs grabat de
xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip.
Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment
acabat.
u Formació de pedestal per armaris de
telecomunicacions, construït in situ amb formigó
HM-20, amb plantilla segons detall de plànols.
Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació
de tubs. Tot inclòs, completament acabat
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123,00 CENT VINT-I-TRES EUROS

335,57 TRES-CENTS TRENTA-CINC
EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

389,23 TRES-CENTS VUITANTA-NOU
EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

212,40 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

8.2.5

Import

Designació
m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre sorra
de recobriment de canonades, mínim per sobre 10
cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm. entre
les cares interiors i alhora en cap cas quedi
paral.lelisme vertical.

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)
10.1.1

0,22 VINT-I-DOS CÈNTIMS

9.1 Moviment de terres

9.1.2

9.1.3

m3 Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport
a abocador de les terres no aprofitades i a lloc a
destinar per la D.F per acopi de les terres
aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon d'us
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM
m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra,
inclòs subministrament, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant. Inclos transport a
obra.

10.2.2

7,54 SET EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

19,86 DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

9.2.2

9.2.3

9.2.4

m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre sorra
de recobriment de canonades, mínim per sobre 10
cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm. entre
les cares interiors i alhora en cap cas quedi
paral.lelisme vertical.
u Subministrament i col.locació de vàlvula de
comporta per gas de DN 65, màxim a 50ºC.
Segons normes EN 1092-2: 1997, i DIN 2501. Cos
de fosa, revestit amb epoxy, tant interior com
exteriorment. Color groc. Inclòs trampilló. Totalment
instal·lada
m Creuament de serveis amb tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada amb formigonat, dau 45x45 cm.
m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

10.2.3

10.2.4

23,37 VINT-I-TRES EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS

9.2 Equipament
9.2.1

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

En lletra
(Euros)
17,95 DISSET EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS

10.2 Obra civil
10.2.1

9 XARXA DE GAS
9.1.1

Designació

10.2.5

10.2.6
0,22 VINT-I-DOS CÈNTIMS

10.2.7
509,55 CINC-CENTS NOU EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
10.2.8

10.2.9
33,18 TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de
color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta
m Subministrament i col.locació de rigola de 30 cm
d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m Subministrament i col.locació a l'estesa de
paviment de llosa tipus Vulcano de Breinco o
similar, de dimensions 40 x 20 x 7 cm, amb acabat
de color a decidir per la DO. Col·locada sobre 10
cm de formigó i rejuntat amb barreja de morter sec i
pìgment del mateix color. Totalment acabat.
m Subministrament i col.locació de gual de granit
gris tipus B60 per a vehicles de P.G.G., format per
rampes amb peces de 57x40x10 cm, inclòs part
proporcional de peces laterals de transició de
57x40x28 cm, col.locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix mínim. Inclòs
transprot i distribució a l'obra. Totalment finalitzat
m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
m Tall amb serra de disc en paviment de formigó
per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm
m3 Paviment de terra vegetal, amb estesa del
material
m
Vorada
prefabricada
de
formigó
de
100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

34,96 TRENTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS

16,03 SETZE EUROS AMB TRES
CÈNTIMS

41,52 QUARANTA-U EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

114,26 CENT CATORZE EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS

89,21 VUITANTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-U CÈNTIMS

93,46 NORANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

2,66 DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
44,72 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

22,95 VINT-I-DOS EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS

10.3 Paviment aglomerat
19,36 DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS

10 PAVIMENTS

10.3.1

t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

59,59 CINQUANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.1 Moviment de terres
Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

10.3.2

10.3.3
10.3.4

10.3.5

Import

Designació
t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició semidensa S-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2
m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm
de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir
m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa
catiònica
modificada
amb
polímers
tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)
11.2.3

11.2.4
0,60 SEIXANTA CÈNTIMS

2,66 DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra clavat
u Placa octogonal per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament
u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament
u Placa informativa per a senyals de trànsit
d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament
u Subministrament i col.locació de placa reflectora
circular girod o similar, d'alumini, de 60 cm de
diàmetre i 1,8 mm de gruix, per a senyals de trànsit
a circuit urbà, fixada mecanicament a rails
monobloc amb doble plec de seguretat, inclòs
plaques informatives auxiliars com a retirada de
vehicles amb grua, horaris d'aparcament i altres.
inclòs accesoris de fixació i cargoleria d'acer
inoxidable. Totalment instal.lada

11.2.2

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de
10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
m2 Pintat sobre paviment de faixa transversal
continua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament
manual. Inclòs premarcatge i totalment finalitzat.

Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

11,68 ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

6,37 SIS EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

12.1 Mobiliari urbà

0,60 SEIXANTA CÈNTIMS

12.1.1

12.1.2
201,77 DOS-CENTS U EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS
132,74 CENT TRENTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.1.3

96,86 NORANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

65,42 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb 2 aixetes temporitzades de llautó i amb base
de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el
paviment o sobre una base de formigó existent
u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat,
de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó

u Subministrament i col.locació de paperera model
Redonda Mad de Fundición Dúctil Benito o similar,
formada per estructura metàl.lica interior i exterior
amb 24 llistons de fusta tropical, peu en tub de 195
mm de diàmetre de gran resistència i cubeta d'acer
galvanitzat. Inclòs fixació amb perns, totalment
instal.lada.

327,10 TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS
AMB DEU CÈNTIMS

542,68 CINC-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

284,65 DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

13 ENJARDINAMENT I REG
13.1 Moviment de terres
13.1.1

67,12 SEIXANTA-SET EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS

13.1.2

65,42 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.2 Senyalització horitzontal
11.2.1

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

En lletra
(Euros)

12 MOBILIARI URBÀ

11.1 Senyalització vertical
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al
fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4
perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau

m2 Pintat sobre paviment d'incripció Stop amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual. Tot inclòs i totalment finalitzat.

70,01 SETANTA EUROS AMB U CÈNTIM

11 SENYALITZACIÓ
11.1.1

Designació

13.1.3

m3 Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i transport
a abocador de les terres no aprofitades i a lloc a
destinar per la D.F per acopi de les terres
aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon d'us
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de
5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

0,48 QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

7,54 SET EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

30,40 TRENTA EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS

19,86 DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

13.2 Enjardinament
2,57 DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

Pàgina 13
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

Import

Designació
u Excavació de clot de plantació de dimensions
1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %
u Subministrament de Magnolia Grandiflora
(Magnòlia) de 3 a 3,5 m d'alçada subministrada
amb pa de terra i guix
u Tilia Tomentosa (til·ler) de 12 a 14 cm de
perímetre de tronc, subministrat en cepelló
u Plantació d'arbre, amb camió grua, en un pendent
inferior al 25 %
u Entutorat d'arbre amb 2 tutors de fusta de 8 cm
de diàmetre i 2'50 m d'alçària, clavats als fons del
forat d'excavació i retacats amb la terra de
plantació, subjectes entre ells amb 2 travessers de
fusta i subjecció aL tronc amb cinta tèxtil no
degradable de 3-4 cm d'amplada. Totalment
col.locat

Designació

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)
15.1.1

u Subministrament i col·locació de bateria de
contenidors soterrats per recollida selectiva. Cada
punt de recollida estarà format per 3 contenidors.
Totalment instal·lat i acabat

7,24 SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

En lletra
(Euros)

26.550,57 VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS
CINQUANTA EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

15.2 Incidències d'obra
278,81 DOS-CENTS SETANTA-VUIT
EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS

15.2.1

pa Partida alçada a justificar per a l'eliminació de
serveis existents

7.375,16 SET MIL TRES-CENTS
SETANTA-CINC EUROS AMB
SETZE CÈNTIMS

74,46 SETANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS
10,63 DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

47,80 QUARANTA-SET EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS

13.3 Xarxa de reg
13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

m Subministrament i col.locació de tub de polietilè
de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
u Subministrament i instal.lació d'anell de degoteig
amb tub de PE sèrie DL de Rain Bird o similar de
Dn 16 mm amb goters integrats cada 33 cm, de 2
m de perímetre, unió a pressió inclòs part
proporcioanl de peces especials de connexió a la
xarxa secundària
u Escomesa aigua potable, instal·lada i provada en
rasa. Totalment finalitzat i segons criteris de la
companyia
u Subministrament i col·locació de pericó
prefabricat de formigó amb tapa no registrable per
connexions. Dimensions interiors del pericó
30x30x33 cm, inclou marc de 40x40 cm i tapa de
formigó de 23 cm de llum. Totalment instal·lat, i
col·locat sobre solera de formigó de neteja i
anivellament de 5 cm de gruix, amb formigó de fck=
15N/mm2

11,29 ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

24,57 VINT-I-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

477,91 QUATRE-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

132,44 CENT TRENTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

14 SEGURETAT I SALUT
14.1

pa Partida alçada a justificar destinada a la
seguretat i salut de l'obra.

8.575,15 VUIT MIL CINC-CENTS
SETANTA-CINC EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS

15 VARIS
15.1 Varis
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Document IV. Pressupost

3. Pressupost

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

1.1.- Demolicions urbanització

Pressupost: Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

1.1.1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió, transport a abocador autoritzat i canon
d'abocament. Inclòs part proporcional de rigola, i
altres elements existents

199,720

7,72

1.541,84

1.1.2

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 i transport a
abocador autoritzat dels materioals resultants,
canon dús inclós.

3,000

95,58

286,74

1.1.3

m3

Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

133,300

6,69

891,78

1.1.4

U

Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats
realment
transportades
segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.

3,000

8,50

25,50

Total 1.1.- 01.01.01 Demolicions urbanització:

2.745,86

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS:

2.745,86
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Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Pressupost parcial nº 3 XARXA DE SANEJAMENT
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

4,000

531,00

2.124,00

Total 3.1.- 01.04.03 Equipament:

2.124,00

2.1.- Moviment de terres

3.1.- Equipament

2.1.1

m2

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

3.1.1
539,800

0,43

232,11

2.1.2

m3

Excavació i càrrega de terres per a esplanació
en tota classe de terreny, amb mitjans mecànics
o manuals, inclús càrrega del material excavat
sobre camió i transport a abocador de les terres
no aprofitades i a lloc a destinar per la D.F per
acopi de les terres aprofitades, inclos el temps
d'espera i el cànon d'us

213,870

4,20

898,25

Total 2.1.- 01.02.01 Moviment de terres:

1.130,36

3.2.- Control

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:

1.130,36

3.2.1

pa

Reconeixement de l'estat final de les obres,
mitjançant circuit tancat de televisió

1,000

1.475,03

1.475,03

3.2.2

pa

Reparació xarxa de clavegueram residual
mitjançant resines en juntes malmeses prèvia
extracció d'arrels. Amb mitjans mecànics
especials de reparació de xarxes de sanejament.

1,000

4.779,10

4.779,10

Total 3.2.- 01.04.04 Control:

6.254,13

Total pressupost parcial nº 3 XARXA DE SANEJAMENT:

8.378,13

Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

Pàgina 2

u

Connexio de servei de fins a 10 m amb tub de
PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió
amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400
mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat.
Inclos proves, transport de material a peu d'obra
i totalment finalitzada.
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Pressupost parcial nº 4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

4.1.- Moviment de terres
4.1.1

m3

Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i
transport a abocador de les terres no aprofitades
i a lloc a destinar per la D.F per acopi de les
terres aprofitades, inclos el temps d'espera i el
cànon d'us

4.1.2

m3

Subministre i col.locació de sorra de pedrera
d'acord amb instruccions companyies col.locada
en l'assentament de canonades i cablejat.

51,860

26,34

1.365,99

4.1.3

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

114,092

19,86

2.265,87

Total 4.1.- 01.05.01 Moviment de terres:

5.039,55

186,696

7,54

Pressupost parcial nº 4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE
Núm.
U
Descripció

4.2.2

u

m

Preu (€)

Import (€)

4.3.2

u

Connexio de servei de fins a 10 m amb tub de
PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió
amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400
mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat.
Inclos proves, transport de material a peu d'obra
i totalment finalitzada.

13,000

531,00

6.903,00

4.3.3

m

Claveguero amb tub de polietilè autoportant de d
400 mm, unió amb peça especial i junta de
goma tòrica inclosa i col.locat a fons de rasa
comprovant que l'assentament del tub sigui
correcte i que el fons de la rasa quedi lliure de
pedres que puguin malmetre-la. S'inclou en la
partida part proporcional de colzes i unions en T
a conducte general, gomes tòriques i tot el
material necessàri per la correcta execució.

129,650

20,92

2.712,28

Total 4.3.- 01.05.03 Equipament:

10.369,18

1.407,69

4.2.- Obra civil
4.2.1

Amidament

4.4.- Control

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I
de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1,3 m
per a tub de diàmetre 80 cm

4,000

40,70

162,80

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

8,000

18,58

148,64

4.2.3

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm
de diàmetre i classe E600 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

4,000

130,41

521,64

4.2.4

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat,
de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

20,000

9,55

191,00

4.2.5

u

Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a
parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir
del terra 0.50 m). Tot inclòs.

8,000

10,60

84,80

4.2.6

u

Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou
de registre situat a la intersecció entre l'avinguda
de Balaguer i el carrer Indústria. Inclòs càrrega
sobre camió i transport a abocador autoritzat de
runa. Inclòs totes les feines adients.

4,000

63,72

254,88

4.2.7

un

Execució de desembocadura / recollida, a base
de formigó h-25, encofrat formant aletes,
recalçat sobre terreny ferm, inclòs part
proporcional d'excavació necessària i formigó de
fonament i de protecció fins el llit del torrent en
que aboca a base de peces de canal de talusos
de formigó o formigó en massa lliscat,
conectada a tub i en bones condicions, mesures
alt 2 m., ample de les aletes 2 m. i 2 m. la part
central, parets de formigó armat de 20 cm.
S'admet la col.locació d'aletes prefabricades
amb mesures estandaritzades per diàmetre de
tubs d'entrada i sortida.

1,000

1.106,27

1.106,27

Total 4.2.- 01.05.02 Obra civil:

2.470,03

4.4.1

pa

Reconeixement de l'estat final de les obres,
mitjançant circuit tancat de televisió

1,000

1.475,03

1.475,03

Total 4.4.- 01.05.05 Control:

1.475,03

Total pressupost parcial nº 4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE:

19.353,79

4.3.- Equipament
4.3.1

u

Subministrament
i
col·locació
de
reixa
practicable per a embornal, de fosa dúctil model
DELTA de Fundición Dúctil Benito o similar, de
mides de reixa 535 X 280 mm i 57 mm d'alçada,
sobre bunera sifònica de fosa dúctil model
DELTA SF570, de la mateixa casa comercial o
similar. Classe de resistència C-250. Col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Totalment instal.lat

Pressupost c.Girona Fase 1 Maià de Montcal

10,000

75,39

753,90
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Pressupost parcial nº 5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Pressupost parcial nº 5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA
Núm.
U
Descripció

5.1.- Moviment de terres
5.1.1

5.1.2

m3

m3

Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i
transport a abocador de les terres no aprofitades
i a lloc a destinar per la D.F per acopi de les
terres aprofitades, inclos el temps d'espera i el
cànon d'us
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Total 5.2.- 01.06.02 Equipaments:

8.334,69

5.3.- Varis

54,828

27,414

7,54

19,86

5.3.1

pa

Prova d'estanquitat i pressió de la xarxa de
canonades, inclòs jornada d'inspector

1,000

339,85

339,85

5.3.2

pa

Connexió i subministrament provisional d'aigua a
les vivendes exisents. Inclou part proporcional
d'accessoris i complements. Totalment finalitzat.

1,000

966,44

966,44

5.3.3

u

Connexió a xarxa existent. Inclòs part
proporcional d'elements de muntatge, accessoris
i complements d'instal·lacions.

1,000

897,41

897,41

413,40

Total 5.3.- 01.06.03 Varis:

544,44

Total pressupost parcial nº 5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA:

5.1.3

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

68,535

1,40

95,95

5.1.4

m3

Subministre i col.locació de sorra de pedrera
d'acord amb instruccions companyies col.locada
en l'assentament de canonades i cablejat.

27,414

26,34

722,08

Total 5.1.- 01.06.01 Moviment de terres:

1.775,87

2.203,70
12.314,26

5.2.- Equipaments
5.2.1

u

Subministrament i col.locació de vàlvula de
comporta manual de fosa dúctil i amb
assentament elàstic, amb brides, de diàmetre
nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, tipus Hawle
o similar, equipada amb conjunt de maniobra
sota boca de carrer. Inclòs trampilló, dos
maniguets electrosoldables, dos portabrides i
dos brides boges

3,000

345,16

1.035,48

5.2.2

u

Hidrant de columna seca, amb dues sortides de
70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

1,000

1.072,64

1.072,64

5.2.3

u

Subministrament i col·locació de boca de reg
amb entrada brida DN 40 més rosca 1 1/2'' i
sortida racord tipus Barcelona de 45 mm; de la
casa comercial Pradinsa o similar. Inclòs
arqueta i tapa, accessoris i tub de connexió.
Totalment muntada, provada i en funcionament.

1,000

209,22

209,22

5.2.4

u

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua
potable fins una lontigud màxima de 6 m,
realitzada amb tub de polietilè de 1 1/4'' de
diàmetre, de baixa densitat i per 10 bar de
pressió màxima amb collarín de presa de fosa,
part proporcional de peces especials de polietilè
i tap roscat, inclòs drets i permisos per la
connexió, totalment acabada i funcionant.

8,000

161,40

1.291,20

5.2.5

m

Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre
sorra de recobriment de canonades, mínim per
sobre 10 cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm.
entre les cares interiors i alhora en cap cas
quedi paral.lelisme vertical.

228,450

0,22

50,26

5.2.6

m

Creuament de serveis amb tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada amb formigonat, dau 45x45 cm.

8,000

33,18

265,44

5.2.7

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat
i col·locat al fons de la rasa

128,650

25,92

3.334,61

5.2.8

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat
i col·locat al fons de la rasa

99,800

10,78

1.075,84
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Pressupost parcial nº 6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Pressupost parcial nº 6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
Núm.
U
Descripció

6.1.- Valoració econòmica Agrienergia
6.1.1.- Línia elèctrica baixa tensió subterrania
6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

u

u

m

Caixa de distribució tipus CAHORS ref. 555,014
muntada en sòcol de formigó, connexionat a
terra del neture amb conductor aïllat 0,6/1 Kv de
50 mm2 i pica de 2mts. l 300 micres (La
connexió del terra a la caixa, mitjançant terminal
premsat), instal·lació i connexió (inclosos els
terminals
bimetàl·lics
amb
aïllament
termo-retràctil en els quatre conductors de cada
línia.

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Total 6.1.6.- 01.08.02.06 Treball complementari de posta en maxa:

4.875,89

Total 6.1.- 01.08.02 Valoració econòmica Agrienergia:

36.018,36

6.2.- Moviment de terres

10,000

455,87

4.558,70

Connexió de conductors de línia de 4x240mm2 a
caixa de distribució o Centre Transformador
mitjançant terminal bimetàl·lic amb recobriment
aïllant tipus termo-retractil en els quatre
conductors de la línia. Subministrament i
muntatge. (Fins a 10 unitats)

4,000

95,40

381,60

Línia de baixa tensió de 4x240 mm2 Al 0'6/1 KV,
subministrament i col·locació dels conductors.

550,000

18,93

10.411,50

6.2.1

m3

Excavació de rasa, en tota classe de terreny,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o
manual del material excavat sobre camió i
transport a abocador de les terres no aprofitades
i a lloc a destinar per la D.F per acopi de les
terres aprofitades, inclos el temps d'espera i el
cànon d'us

116,688

7,54

879,83

6.2.2

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

58,344

19,86

1.158,71

6.2.3

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

583,440

1,40

816,82

6.2.4

m3

Subministre i col.locació de sorra de pedrera
d'acord amb instruccions companyies col.locada
en l'assentament de canonades i cablejat.

58,344

26,34

1.536,78

6.1.1.4

u

Realització d'entroncament Baixa Tensió sense
cata

2,000

329,64

659,28

6.1.1.5

u

Terminacions exteriors amb ferramenta
conversió, en pals o façanes existents

5,000

409,32

2.046,60

Total 6.2.- 01.08.01 Moviment de terres:

4.392,14

18.057,68

Total pressupost parcial nº 6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ:

40.410,50

i

Total 6.1.1.- 01.08.02.01 Línia elèctrica baixa tensió subterrania:
6.1.2.- Línia elèctrica baixa tensió aèria
6.1.2.1

u

Amarrament neutre fiador

7,000

50,60

6.1.2.2

u

Doble amarrament Neutre fiador per trenat BT

2,000

65,71

354,20
131,42

6.1.2.3

m

Linia B.T Trenada Rz-150 Tensada

70,000

17,04

1.192,80

6.1.2.4

u

Suport de formigó de 11 m alçada i 1 000Kgs.
esforç. Baixa tensió, en terrer.

1,000

1.546,89

1.546,89

6.1.2.5

u

Suport de formigó de 9 m alçada 1000Kgrs
esforç. Baixa tensió, en terrer

2,000

1.292,47

2.584,94

6.1.2.6

u

Suport de formigó de 11 m alçada i 630Kgs.
Esforç. Baixa tensió, en terrer

1,000

1.227,85

1.227,85

Total 6.1.2.- 01.08.02.02 Línia elèctrica baixa tensió aèria:

7.038,10

6.1.3.- Reformes Centre Transformador
6.1.3.1

u

Ampliació per quadre de Baixa TensiÃ³ tipus
UNESA amb 4 sortides de 400 Amp.
Subministre i instal·lació.

1,000

1.283,92

1.283,92

Total 6.1.3.- 01.08.02.03 Reformes Centre Transformador:

1.283,92

6.1.4.- Desmuntatges
6.1.4.1

u

Desmuntatge de Linia de baixa tensio, inclosos
suports i transport restes a abocador.

1,000

1.950,48

1.950,48

Total 6.1.4.- 01.08.02.04 Desmuntatges:

1.950,48

6.1.5.- Projecte i Direcció d'Obra
6.1.5.1

u

Projecte de legalizació, posta en servei de la
instal·lació elèctrica.

1,000

2.462,67

2.462,67

6.1.5.2

u

Pla de Seguretat

1,000

349,62

349,62

Total 6.1.5.- 01.08.02.05 Projecte i Direcció d'Obra:

2.812,29

6.1.6.- Treball complementari de posta en maxa
6.1.6.1

u

Aixecament i elaboració de plànols amb l'estat
final de les instal·lacions

1,000

387,81

387,81

6.1.6.2

u

Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa
tensió mitjançant generador mòbil.
Comprovació de trams individuals entre caixes.
Comprovació embornament conductors i
posta a terra.

16,000

57,16

914,56

6.1.6.3

u

Descàrrec d'instal·lacions de BT per a la
connexió de la nova instal·lació de BT interior o
exterior del C.T

2,000

210,03

420,06

6.1.6.4

u

Nova línia d'enllaç "escomesa" entre caixa de
companyia i caixa comptador del client.
Comptador instal.lat a l'inerior de la finca.

7,000

349,60

2.447,20

6.1.6.5

u

Seguiment de l'obra

1,000

706,26

706,26
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Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

7.1.- Moviment de terres
7.1.1

m3

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra, inclòs
subministrament, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant. Inclos transport a obra.

13,100

23,37

306,15

7.1.2

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de
1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM

13,100

9,33

122,22

Total 7.1.- 01.09.01 Moviment de terres:

428,37

7.2.- Obra civil
7.2.1

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

7.2.2

u

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa
per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

7.2.3

m

Formació de canalització per a dos tubs de
polietilè de doble capa de 110 mm de diàmetre
amb dau de recobriment de 45x27 cm amb
formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a
canalització soterrada. Totalment finalitzat

7,000

122,12

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

7.3.10

u

Subministrament i col·locació de quadre de
comandament per enllumenat; format per armari
CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb
diferencials rearmables, inclou protector contra
sobretensions i està preparat per una
estabilitzador - reductor de flux lluminós de 30
KVA, tipus ARESTAT - 30. Inclou dispositiu
d'encesa URBILUX, amb comandament via
módem GSM. Tots els components inclosos i
part proporcional d'elements auxiliars.Totalment
finalitzat, segons plànols

0,300

3.823,28

1.146,98

7.3.11

u

Subministrament i col·locació de cable
d'escomesa elèctirca, caixa general de
protecció, armaris amb l'equip de comptadors,
transformadors de mesura i proteccions. Tot això
segon l'informe tècnic de la Companyia
Subministradora. Inclosa obra civil necessària.

1,000

1.941,90

1.941,90

Total 7.3.- 01.09.03 Equipament:

8.261,38

854,84

7.4.- Varis
7,000

7,000

62,10

434,70

7.4.1

pa

Partida alçada a justificar per projectes,
dictament, tramitació, tases, legalització i altres

1,000

955,82

955,82

7.4.2

pa

Partida alçada a justificar per connexió
companyia subministradora d'electricitat, inclós
caixa de protecció

1,000

1.593,03

1.593,03

16,90

118,30

Total 7.4.- 01.09.04 Varis:

2.548,85

Total 7.2.- 01.09.02 Obra civil:

1.407,84

Total pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC:

12.646,44

7.3.- Equipament
7.3.1

m

Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre
sorra de recobriment de canonades, mínim per
sobre 10 cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm.
entre les cares interiors i alhora en cap cas
quedi paral.lelisme vertical.

145,550

0,22

32,02

7.3.2

m

Subministrament i col·locació de tub flexible
corrugat de polietilè de doble capa, corrugat
exterior llis interior, de 63 mm de diàmetre
nominal, i muntat com a canalització soterrada.
Totalment finalitzat

145,550

2,15

312,93

7.3.3

m

Subministrament i col.locació de conductor de
coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

101,885

4,81

490,07

7.3.4

m

Subministrament i col.locació de conductor de
coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar
de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat

43,665

7,01

306,09

7.3.5

m

Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1
kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub
soterrat

70,000

2,97

207,90

7.3.6

u

Subministrament i col.locació de punt de llum
format per llumenera model NATH S de Simon o
similar, amb làmpada de LED de 60 W tipus
RE-3000 o similar, amb equip de doble nivell i
columna de 8 m d'alçada, tipus LIMA. Col·locat
segons plànols d'enllumenat, amb base de
pletina i porta, col·locat sobre dau de formigó
500x500x700 mm, totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa d'enllumenat públic,
inlcòs ajudes, obres auxiliars i accessoris.
Totalment finalitzat.

7,000

442,53

3.097,71

7.3.7

m

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

145,550

4,28

622,95

7.3.8

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

7,000

10,61

74,27

7.3.9

u

Soldadura aluminotermica

7,000

4,08

28,56
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Pressupost parcial nº 8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

8.1.- Obra civil telefonia
8.1.1

8.1.2

m

m

Excavació de rasa en vorera de 65 cm de fons
per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i
transport de terres sobrants de l'excavació amb
camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocament. Execució de prisma tubular format
per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre
exterior, protegit amb un dau de formigó de 150
N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda
de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i
piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95% del
PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes
emès per laoratori homologat. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.
Excavació de rasa en vorera de 75 cm de fons
per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i
transport de terres sobrants de l'excavació amb
camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocament. Execució de prisma tubular format
per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de
diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb
material granular seleccionat d'aportació, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori
homologat. Totalment executat i acabat segons
detalls de canalització.

75,200

72,200

30,94

34,08

Pressupost parcial nº 8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Núm.
U
Descripció

Excavació de rasa en vorera de 90 cm de fons
per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i
compactació del fons de la rasa. Càrrega i
transport de terres sobrants de l'excavació amb
camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocament. Execució de prisma tubular format
per 4 conductes de PVC de Ø110 mm, de
diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb
material granular seleccionat d'aportació, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori
homologat. Totalment executat i acabat segons
detalls de canalització.

161,250

43,06

6.943,43

8.1.4

u

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per
la localització de la fita existent, el mandrilat del
últim tram construït i la col·locació del fil de guia,
segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament.

1,000

106,20

106,20

Total 8.1.- 01.10.02 Obra civil telefonia:

11.836,90

Import (€)

u

Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus H model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe
D-400.
Inclòs
grabat
de
xarxa
de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs
col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

6,000

335,57

2.013,42

8.2.3

u

Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus D model de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe
D-400Inclòs
grabat
de
xarxa
de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs
col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

1,000

389,23

389,23

8.2.4

u

Formació de pedestal per armaris de
telecomunicacions, construït in situ amb formigó
HM-20, amb plantilla segons detall de plànols.
Inclou excavació, encofrat, formigonat i
col·locació de tubs. Tot inclòs, completament
acabat

2,000

212,40

424,80

8.2.5

m

Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre
sorra de recobriment de canonades, mínim per
sobre 10 cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm.
entre les cares interiors i alhora en cap cas
quedi paral.lelisme vertical.

308,650

0,22

67,90

Total 8.2.- 01.10.04 Equipament telefonia:

3.756,35

Total pressupost parcial nº 8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS:

15.593,25

2.460,58

m

Preu (€)

8.2.2

2.326,69

8.1.3

Amidament

8.2.- Equipament telefonia
8.2.1

u

Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe
C-250.
Inclòs
grabat
de
xarxa
de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs
col·locació soterrada o empotrada en façana
segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou
excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.
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7,000

123,00

861,00
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Pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS
Núm.
U
Descripció

10.1.- Moviment de terres
10.1.1

m3

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

202,964

17,95

3.643,20

Total 10.1.- 01.12.01 Moviment de terres:

3.643,20

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Total 10.3.- 01.12.03 Paviment aglomerat:

14.151,26

Total pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS:

46.308,15

10.2.- Obra civil
10.2.1

m2

Paviment de panot per a pas de vianants de
color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

8,650

34,96

302,40

10.2.2

m

Subministrament i col.locació de rigola de 30 cm
d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

303,800

16,03

4.869,91

10.2.3

m

Subministrament i col.locació a l'estesa de
paviment de llosa tipus Vulcano de Breinco o
similar, de dimensions 40 x 20 x 7 cm, amb
acabat de color a decidir per la DO. Col·locada
sobre 10 cm de formigó i rejuntat amb barreja de
morter sec i pìgment del mateix color. Totalment
acabat.

21,600

41,52

896,83

10.2.4

m

Subministrament i col.locació de gual de granit
gris tipus B60 per a vehicles de P.G.G., format
per rampes amb peces de 57x40x10 cm, inclòs
part proporcional de peces laterals de transició
de 57x40x28 cm, col.locat sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix mínim.
Inclòs transprot i distribució a l'obra. Totalment
finalitzat

11,600

114,26

1.325,42

10.2.5

m3

Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

43,764

89,21

3.904,19

10.2.6

m3

Paviment de formigó HA-30/P/20/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

101,296

93,46

9.467,12

10.2.7

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó
per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

99,000

2,66

263,34

10.2.8

m3

Paviment de terra vegetal, amb estesa del
material

22,540

44,72

1.007,99

10.2.9

m

Vorada
prefabricada
de
formigó
de
100x14/17x28 cm amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de
peces especials, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

282,200

22,95

6.476,49

Total 10.2.- 01.12.02 Obra civil:

28.513,69

10.3.- Paviment aglomerat
10.3.1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

136,078

59,59

8.108,89

10.3.2

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició semidensa S-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

64,747

70,01

4.532,94

10.3.3

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

440,450

0,60

264,27

10.3.4

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm
de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

259,300

2,66

689,74

10.3.5

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa
catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

925,700

0,60

555,42
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Pressupost parcial nº 11 SENYALITZACIÓ
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Pressupost parcial nº 12 MOBILIARI URBÀ
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

11.1.- Senyalització vertical

12.1.- Mobiliari urbà

11.1.1

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al
fonament de tub de suport de senyals de trànsit
de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del
dau

12.1.1

u

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, amb 2 aixetes temporitzades de llautó i
amb base de pedra artificial prefabricada,
col·locada sobre el paviment o sobre una base
de formigó existent

1,000

327,10

327,10

11.1.2

m

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra clavat

12.1.2

u

8,000

132,74

1.061,92

11.1.3

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat,
de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó

6,000

542,68

3.256,08

2,000

96,86

193,72

12.1.3

u

3,000

65,42

196,26

Subministrament i col.locació de paperera model
Redonda Mad de Fundición Dúctil Benito o
similar, formada per estructura metàl.lica interior
i exterior amb 24 llistons de fusta tropical, peu en
tub de 195 mm de diàmetre de gran resistència i
cubeta d'acer galvanitzat. Inclòs fixació amb
perns, totalment instal.lada.

7,000

284,65

1.992,55

Total 12.1.- 01.14.01 Mobiliari urbà:

5.575,73

Total pressupost parcial nº 12 MOBILIARI URBÀ:

5.575,73

8,000

201,77

1.614,16

11.1.4

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

11.1.5

u

Placa informativa per a senyals de trànsit
d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

3,000

67,12

201,36

Subministrament i col.locació de placa reflectora
circular girod o similar, d'alumini, de 60 cm de
diàmetre i 1,8 mm de gruix, per a senyals de
trànsit a circuit urbà, fixada mecanicament a rails
monobloc amb doble plec de seguretat, inclòs
plaques informatives auxiliars com a retirada de
vehicles amb grua, horaris d'aparcament i altres.
inclòs accesoris de fixació i cargoleria d'acer
inoxidable. Totalment instal.lada

3,000

65,42

196,26

Total 11.1.- 01.13.01 Senyalització vertical:

3.463,68

11.1.6

u

11.2.- Senyalització horitzontal
11.2.1

m

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

140,250

0,48

67,32

11.2.2

m2

Pintat sobre paviment de faixa transversal
continua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes
de
vidre,
amb
maquina
d'accionament manual. Inclòs premarcatge i
totalment finalitzat.

9,650

2,57

24,80

11.2.3

m2

Pintat sobre paviment d'incripció Stop amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual. Tot inclòs i totalment finalitzat.

2,600

11,68

30,37

11.2.4

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

28,400

6,37

180,91
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Total 11.2.- 01.13.02 Senyalització horitzontal:

303,40

Total pressupost parcial nº 11 SENYALITZACIÓ:

3.767,08
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Pressupost parcial nº 13 ENJARDINAMENT I REG
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

13.1.- Moviment de terres
13.1.2

13.1.3

m3

m3

Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT
Núm.
U
Descripció
14.1

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de
0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de
5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant

5,635

30,40

171,30

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

16,905

19,86

335,73

Total 13.1.- 01.15.01 Moviment de terres:

507,03

pa

Amidament

Preu (€)

Import (€)

0,330

8.575,15

2.829,80

Total pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT:

2.829,80

Partida alçada a justificar destinada a la
seguretat i salut de l'obra.

13.2.- Enjardinament
13.2.2

u

Subministrament de Magnolia Grandiflora
(Magnòlia) de 3 a 3,5 m d'alçada subministrada
amb pa de terra i guix

7,000

278,81

1.951,67

13.2.3

u

Tilia Tomentosa (til·ler) de 12 a 14 cm de
perímetre de tronc, subministrat en cepelló

12,000

74,46

893,52

13.2.4

u

Plantació d'arbre, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

19,000

10,63

201,97

13.2.5

u

Entutorat d'arbre amb 2 tutors de fusta de 8 cm
de diàmetre i 2'50 m d'alçària, clavats als fons
del forat d'excavació i retacats amb la terra de
plantació, subjectes entre ells amb 2 travessers
de fusta i subjecció aL tronc amb cinta tèxtil no
degradable de 3-4 cm d'amplada. Totalment
col.locat

19,000

47,80

908,20

Total 13.2.- 01.15.02 Enjardinament:

3.955,36

13.3.- Xarxa de reg
13.3.1

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè
de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

136,800

11,29

1.544,47

13.3.2

u

Subministrament i instal.lació d'anell de degoteig
amb tub de PE sèrie DL de Rain Bird o similar
de Dn 16 mm amb goters integrats cada 33 cm,
de 2 m de perímetre, unió a pressió inclòs part
proporcioanl de peces especials de connexió a
la xarxa secundària

19,000

24,57

466,83

13.3.3

u

Escomesa aigua potable, instal·lada i provada
en rasa. Totalment finalitzat i segons criteris de
la companyia

1,000

477,91

477,91

13.3.4

u

Subministrament i col·locació de pericó
prefabricat de formigó amb tapa no registrable
per connexions. Dimensions interiors del pericó
30x30x33 cm, inclou marc de 40x40 cm i tapa de
formigó de 23 cm de llum. Totalment instal·lat, i
col·locat sobre solera de formigó de neteja i
anivellament de 5 cm de gruix, amb formigó de
fck= 15N/mm2

1,000

132,44

132,44

Total 13.3.- 01.15.04 Xarxa de reg:

2.621,65

Total pressupost parcial nº 13 ENJARDINAMENT I REG:

7.084,04
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Pressupost parcial nº 15 VARIS
Núm.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

15.1.- Varis
15.1.1

u

Subministrament i col·locació de bateria de
contenidors soterrats per recollida selectiva.
Cada punt de recollida estarà format per 3
contenidors. Totalment instal·lat i acabat

0,100

26.550,57

2.655,06

Total 15.1.- 01.17.01 Varis:

2.655,06

15.2.- Incidències d'obra
15.2.1

pa

Partida alçada a justificar per a l'eliminació de
serveis existents

1,000

7.375,16

7.375,16

Total 15.2.- 01.17.02 Incidències d'obra:

7.375,16

Total pressupost parcial nº 15 VARIS:

10.030,22

Pressupost d'execució material

Import (€)

1 TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS
1.1.- Demolicions urbanització
2 MOVIMENT DE TERRES
2.1.- Moviment de terres
3 XARXA DE SANEJAMENT
3.1.- Equipament
3.2.- Control
4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE
4.1.- Moviment de terres
4.2.- Obra civil
4.3.- Equipament
4.4.- Control
5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA
5.1.- Moviment de terres
5.2.- Equipaments
5.3.- Varis
6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
6.1.- Valoració econòmica Agrienergia
6.1.1.- Línia elèctrica baixa tensió subterrania
6.1.2.- Línia elèctrica baixa tensió aèria
6.1.3.- Reformes Centre Transformador
6.1.4.- Desmuntatges
6.1.5.- Projecte i Direcció d'Obra
6.1.6.- Treball complementari de posta en maxa
6.2.- Moviment de terres
7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
7.1.- Moviment de terres
7.2.- Obra civil
7.3.- Equipament
7.4.- Varis
8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
8.1.- Obra civil telefonia
8.2.- Equipament telefonia
10 PAVIMENTS
10.1.- Moviment de terres
10.2.- Obra civil
10.3.- Paviment aglomerat
11 SENYALITZACIÓ
11.1.- Senyalització vertical
11.2.- Senyalització horitzontal
12 MOBILIARI URBÀ
12.1.- Mobiliari urbà
13 ENJARDINAMENT I REG
13.1.- Moviment de terres
13.2.- Enjardinament
13.3.- Xarxa de reg
14 SEGURETAT I SALUT
15 VARIS
15.1.- Varis
15.2.- Incidències d'obra

2.745,86
2.745,86
1.130,36
1.130,36
8.378,13
2.124,00
6.254,13
19.353,79
5.039,55
2.470,03
10.369,18
1.475,03
12.314,26
1.775,87
8.334,69
2.203,70
40.410,50
36.018,36
18.057,68
7.038,10
1.283,92
1.950,48
2.812,29
4.875,89
4.392,14
12.646,44
428,37
1.407,84
8.261,38
2.548,85
15.593,25
11.836,90
3.756,35
46.308,15
3.643,20
28.513,69
14.151,26
3.767,08
3.463,68
303,40
5.575,73
5.575,73
7.084,04
507,03
3.955,36
2.621,65
2.829,80
10.030,22
2.655,06
7.375,16
Total .........:

188.167,61

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS
AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS.
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4. Resum de pressupost

Pressupost d'execució material

Import (€)

1 TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS
1.1.- Demolicions urbanització
2 MOVIMENT DE TERRES
2.1.- Moviment de terres
3 XARXA DE SANEJAMENT
3.1.- Equipament
3.2.- Control
4 XARXA PLUVIALS I DRENATGE
4.1.- Moviment de terres
4.2.- Obra civil
4.3.- Equipament
4.4.- Control
5 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA
5.1.- Moviment de terres
5.2.- Equipaments
5.3.- Varis
6 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
6.1.- Valoració econòmica Agrienergia
6.1.1.- Línia elèctrica baixa tensió subterrania
6.1.2.- Línia elèctrica baixa tensió aèria
6.1.3.- Reformes Centre Transformador
6.1.4.- Desmuntatges
6.1.5.- Projecte i Direcció d'Obra
6.1.6.- Treball complementari de posta en maxa
6.2.- Moviment de terres
7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
7.1.- Moviment de terres
7.2.- Obra civil
7.3.- Equipament
7.4.- Varis
8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
8.1.- Obra civil telefonia
8.2.- Equipament telefonia
10 PAVIMENTS
10.1.- Moviment de terres
10.2.- Obra civil
10.3.- Paviment aglomerat
11 SENYALITZACIÓ
11.1.- Senyalització vertical
11.2.- Senyalització horitzontal
12 MOBILIARI URBÀ
12.1.- Mobiliari urbà
13 ENJARDINAMENT I REG
13.1.- Moviment de terres
13.2.- Enjardinament
13.3.- Xarxa de reg
14 SEGURETAT I SALUT
15 VARIS
15.1.- Varis
15.2.- Incidències d'obra

2.745,86
2.745,86
1.130,36
1.130,36
8.378,13
2.124,00
6.254,13
19.353,79
5.039,55
2.470,03
10.369,18
1.475,03
12.314,26
1.775,87
8.334,69
2.203,70
40.410,50
36.018,36
18.057,68
7.038,10
1.283,92
1.950,48
2.812,29
4.875,89
4.392,14
12.646,44
428,37
1.407,84
8.261,38
2.548,85
15.593,25
11.836,90
3.756,35
46.308,15
3.643,20
28.513,69
14.151,26
3.767,08
3.463,68
303,40
5.575,73
5.575,73
7.084,04
507,03
3.955,36
2.621,65
2.829,80
10.030,22
2.655,06
7.375,16
Total .........:

188.167,61

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS
AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS.
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5. Pressupost per contracte

Obres de millora del Carrer Girona (Maià de Montcal)

Octubre 2021

Pressupost general de l’obra (Fase I)
Pressupost. Resum capítols
1

Treballs previs i enderrocs

2.745,86 €

2

Moviment de terres

1.130,36 €

3

Xarxa de sanejament

8.378,13 €

4

Xarxa de pluvials i drenatge

19.353,79 €

5

Xarxa d’abastament d’aigua

12.314,26 €

6

Xarxa de Baixa Tensió

40.410,50 €

7

Xarxa d’enllumenat públic

12.646,44 €

8

Xarxa de telecomunicacions

15.593,25 €

9

Xarxa de gas

10

Paviments

11

Senyalització

3.767,08 €

12

Mobiliari urbà

5.575,73 €

13

Enjardinament i reg

7.084,04 €

14

Seguretat i salut

2.829,80 €

15

Varis

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

0€
46.308,15 €

10.030,22 €

188.167,61 €

13%

DESPESES GENERALS

24.461,79 €

6%

BENEFICI INDUSTRIAL

11.290,06 €

TOTAL

21%

IVA

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

Document IV. Pressupost

223.919,46 €

47.023,09 €

270.942,54 €

Pressupost per al coneixement de l’Administració
El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 270.942,54 €

