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AMIDAMENTS

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 K1A25200 U Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

5 5,000

Total U d'Amidament : 5,000

01-2 K1A1U009 U Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb
memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base
fotogràfica i estratigrafíes del material aqueòlogic dels edificis analitzats i
de les excavacions realitzades, segons plec de condicions tècniques del
servei de patrimoni arquitectònic del departament de cultura de la
generalitat de catalunya

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

01-3 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol
zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

àmbit 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS I ENRETIRADA D'ELEMENTS URBANS

02-1 F2191306 M Demolició de vorada de qualsevol tipus, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorada de pedra
existent 1 18,269 18,269

1 29,630 29,630
1 20,140 20,140
1 31,134 31,134
1 25,963 25,963
1 4,029 4,029

Total M d'Amidament : 129,165

02-2 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rigola de formigó 1 19,894 19,894
1 18,252 18,252
1 5,147 5,147
1 33,370 33,370
1 27,743 27,743
1 5,342 5,342

Total M d'Amidament : 109,748

02-3 F2194JK5 M2 Demolició de paviment de panots o de pedres irregulars col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Demolició voreres 1 3,228 3,228
Suma i segueix m2 Part. -3 ....: 3,228

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



Suma anterior m2 Part. -3 ....: 3,228

Nom amidament 23,129 23,129
28,558 28,558
30,031 30,031
19,603 19,603

Total M2 d'Amidament : 104,549

02-4 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins
a una fondària de 20 cm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tall de disc sobre
l'asfalt 1 7,703 7,703

1 4,354 4,354
1 4,106 4,106
1 73,041 73,041

Total M d'Amidament : 89,204

02-5 F2194XK5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

zona de la carretera
1 73,090 0,200 14,618

Total M2 d'Amidament : 14,618

02-6 F2194XL5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Asfalt de la resta de
carrers
Carrer de la
Sabateria 1 120,370 120,370
Carrer Dr. Clos 1 36,093 36,093
Carrer Nou de Sant
Joan 1 17,765 17,765
Carrer Requesens 1 17,873 17,873

Total M2 d'Amidament : 192,101

02-7 F2R54270 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

vorada 1,2 129,165 0,300 0,350 16,275
rigola 1,2 109,748 0,250 0,250 8,231
paviment voreres 1,2 104,549 0,150 18,819
paviment d'asfalt 1,2 14,618 0,150 2,631

1,2 192,101 0,150 34,578

Total M3 d'Amidament : 80,534

02-8 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

vorada 1,2 129,165 0,300 0,350 16,275
rigola 1,2 109,748 0,250 0,250 8,231
paviment voreres 1,2 104,549 0,150 18,819

Suma i segueix m3 Part. -8 ....: 43,325

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



Suma anterior m3 Part. -8 ....: 43,325

paviment d'asfalt 1,2 14,618 0,150 2,631
1,2 192,101 0,150 34,578

Total M3 d'Amidament : 80,534

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1 F221C272 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

àmbit total 1 373,370 0,150 56,006

Total M3 d'Amidament : 56,006

03-2 F2224123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

fonaments pèrgola 8 3,000 0,400 0,500 4,800
rigola zona
carretera 1 73,038 0,400 0,300 8,765
vorada 1 44,316 0,450 0,400 7,977
zona guals 1 20,843 0,600 0,400 5,002

6 0,600 0,600 0,400 0,864
carrers 1 7,701 0,300 2,310

1 4,453 0,300 1,336
1 4,151 0,300 1,245

fonaments rases
riostres 6 2,400 0,400 0,500 2,880

2 2,700 0,400 0,500 1,080

Total M3 d'Amidament : 36,259

03-3 F222H220 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pou arqueta pilona 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Pou pilona 1 0,800 0,800 1,000 0,640
Pou arqueta reg 1 0,800 0,800 0,800 0,512
Pou sanejament 1 1,400 1,400 1,000 1,960
Arquetes  imbornals 6 1,200 0,800 1,000 5,760
sabates 4 0,700 0,700 0,500 0,980

2 0,900 0,450 0,500 0,405
2 1,100 0,600 0,500 0,660

Total M3 d'Amidament : 11,917

03-4 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

tot l'àmbit 1 373,370 373,370

Total M2 d'Amidament : 373,370

03-5 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

tot l'àmbit 1 373,370 0,150 56,006

Total M3 d'Amidament : 56,006

03-6 F2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Amidaments
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

explanació caixa 1,2 56,006 67,207
rases 1,2 36,259 43,511
pous 1,2 11,917 14,300

Total M3 d'Amidament : 125,018

03-7 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

explanació caixa 1,2 56,006 67,207
rases 1,2 36,259 43,511
pous 1,2 11,917 14,300

Total M3 d'Amidament : 125,018

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS

04-1 F9787G81 M Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària,
acabat remolinat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona carretera 1 73,038 73,038

Total M d'Amidament : 73,038

04-2 F961A87G M Vorada de pedra granítica tipus "silvestre moreno", escairada, buixardada,
de forma recta, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35
cm d'alçària i rejuntada

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona carretera 1 4,246 4,246
1 4,164 4,164
1 21,241 21,241
1 12,901 12,901
1 1,764 1,764

Total M d'Amidament : 44,316

04-3 F981LG9F U Capçal de gual de pedra granítica tipus "silvestre moreno"serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 60 cm, amb el plec en forma triangular,
d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorera 8 8,000

Total U d'Amidament : 8,000

04-4 F9811G6F M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica granítica
tipus "silvestre moreno" serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Gual c. Sabateria 1 4,046 4,046
Gual c. Dr. Clos 1 7,200 7,200
Gual c. Nou de St.
Joan 1 4,797 4,797
Gual c. Requesens 1 4,800 4,800

Total M d'Amidament : 20,843

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



04-5 F96AUA40 M Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Escocells zona
pèrgola 10 0,800 8,000

10 0,400 4,000
Escocell linial 1 4,000 4,000

1 0,550 0,550

Total M d'Amidament : 16,550

04-6 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paviment zona
plaça c. Sabateria 1 170,847 0,150 25,627

1 -0,320 0,150 -0,048
1 -0,320 0,150 -0,048
1 -0,320 0,150 -0,048
1 -0,317 0,150 -0,048
1 -0,320 0,150 -0,048

Paviment zona
voreres i passos 1 149,732 0,150 22,460

Total M3 d'Amidament : 47,847

04-7 F9Z4AA15 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en
10080

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paviment zona
plaça c. Sabateria 1 170,847 170,847

1 -0,320 -0,320
1 -0,320 -0,320
1 -0,320 -0,320
1 -0,317 -0,317
1 -0,320 -0,320

Paviment zona
voreres i passos 1 149,732 149,732

Total M2 d'Amidament : 318,982

04-8 F9DLM860 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i
7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició d'espiga, i col·locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paviment passos 35,4275 35,428
21,61625 21,616

14,85 14,850

Total M2 d'Amidament : 71,894

04-9 F9DLM861 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i
7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, i col·locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 170,847 170,847
1 -0,320 -0,320
1 -0,320 -0,320
1 -0,320 -0,320
1 -0,317 -0,317

Suma i segueix m2 Part. -9 ....: 169,570

Amidaments
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Suma anterior m2 Part. -9 ....: 169,570

1 -0,320 -0,320
1 149,732 149,732

zona granítica i
ceràmica -1 83,400 -83,400
paviment passos -1 71,894 -71,894

Total M2 d'Amidament : 163,688

04-10 F9DLM862 M2 Paviment de llambordí de tres tipus barrejats segons detall de projecte,
ceràmic klinker, de pedra granítica tipus "silvestre moreno" i de pedra
granítica grisa com la preexistent dins del casc, tots de forma rectangular
de 28x5 cm i 7 cm de gruix, en disposició a trencajunt, i col·locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 83,400 83,400

Total M2 d'Amidament : 83,400

04-11 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica igual que la preexistent a l'interior del casc
antic, cara vista deixada de serra, i cara inferior rugosa per garantir
l'aferrat, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 3,880 3,880

Total M2 d'Amidament : 3,880

04-12 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Formació de juntes
de dilatació 318,98 0,200 63,796

Total M d'Amidament : 63,796

04-13 M9RHU040 M2 Pavimentació asfàltica puntual per a gual, superior a 6 m2 de superfície i
de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent,
sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a
l'abocador

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

gual c. Dr. Clos 1 4,629 4,629
gual c. Nou de St.
Joan 1 2,611 2,611
gual c. Requesens 1 2,466 2,466

Total M2 d'Amidament : 9,706

Amidaments
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

05-14 FD5J5258 U Caixa sifònica per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10
sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C. Doctor Clos 2 2,000
C. Nou de St. Joan 2 2,000
C. Requesens 2 2,000

Total U d'Amidament : 6,000

05-15 FD5Z4DC4 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
535x335x45 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 8 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C. Doctor Clos 2 2,000
C. Nou de St. Joan 2 2,000
C. Requesens 2 2,000

Total U d'Amidament : 6,000

05-1 FD7F9575 M Tub de pvc de 150 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

c/ Dr. Clos 1 6,592 6,592
1 11,703 11,703

c/ Nou de St. Joan 1 3,963 3,963
1 4,569 4,569

c/ Requesens 1 9,062 9,062
1 5,911 5,911

Total M d'Amidament : 41,800

05-2 FD957470 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de pvc de dins a
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

c/ Dr. Clos 1 6,592 6,592
1 11,703 11,703

c/ Nou de St. Joan 1 3,963 3,963
1 4,569 4,569

c/ Requesens 1 9,062 9,062
1 5,911 5,911

Total M d'Amidament : 41,800

05-3 FD9587JK U Connexió de col.lector de pvc a pou existent, inclòs treballs addicionals
d'excavació, i paleteria per obrir forats al pou i tancar forats.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

c/ Dr. Clos 1 1,000
1 1,000

c/ Nou de St. Joan 1 1,000
1 1,000

c/ Requesens 1 1,000
1 1,000

Total U d'Amidament : 6,000

05-4 FDDZ6DD4 U Bastiment quadrat, amb boca circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400
segons norma une-en 124, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments
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pou a moure de la
carretera 1 1,000
pous placeta 2 2,000
pou c/ Nou de St.
Joan 1 1,000

Total U d'Amidament : 4,000

05-5 FDDZ23EG U Modificació per desplaçat de pou de sanejament, per disposició de
paviment, inclòs tots els treballs, enderroc material de parts del pou
existent, remunta de les parets del pou, formació del con, i arranjament i
modificació de connexions preexistents al pou. Inclou mà d'obra i materials
i accessoris necessaris, fins i tot maquinària.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

05-6 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

c/ Dr. Clos 1 5,943 0,400 0,600 1,426
1 11,138 0,400 0,600 2,673

c/ Nou de St. Joan 1 4,569 0,400 0,600 1,097
1 3,758 0,400 0,600 0,902

c/ Requesens 1 9,192 0,400 0,600 2,206
1 6,083 0,400 0,600 1,460

Total M3 d'Amidament : 9,764

05-7 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

c/ Dr. Clos 1 5,943 0,400 0,350 0,832
1 11,138 0,400 0,350 1,559

c/ Nou de St. Joan 1 4,569 0,400 0,350 0,640
1 3,758 0,400 0,350 0,526

c/ Requesens 1 9,192 0,400 0,350 1,287
1 6,083 0,400 0,350 0,852

Total M3 d'Amidament : 5,696

Amidaments
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS DE REG

06-8 FJS51732 M Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 28,000 28,000

Total M d'Amidament : 28,000

06-9 FJSA1061 U Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

reg 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

06-10 FJSB1111 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

reg 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

06-1 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en
fornícula, amb dos claus de tall de comporta.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

06-2 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arqueta connexió,
electrovàlvules i
comptador 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

06-3 FDKZHJB4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en
124, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arqueta connexió,
electrovàlvules i
comptador 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

06-4 FDKL23M1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud,
formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10
atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica,
inclosos tots els accessoris, tot instal.lat i comprovat.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 INSTAL.LACIONS PER PILONA AUTOMÀTICA

07-1 07012KL5 U Subministre i col.locació d'armari de comadament, metàl.lic per pintar,
inclosa caixa de seccionament, caixa general de protecció i mòdul de
comptatge monofàsic per l’alimentació de la pilona.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-2 07012KL6 U Subministre i instal·lació de central hidràulica per accionament de pilona
retràctil

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-3 07012KL9 U Subministre de registre condicionat per la ubicació del motor de la pilona
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-4 070UH43W U Subministre i instal·lació de pilona retràctil electro-hidràulica automàtica
inclòs subministre i col·locació de motllo ( tipus mo-99a o similar
equivalent), amb detector inductiu de final de carrera

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-5 0706UTKL U Subministre i instal·lació de dues unitats d’espira magnètica ajustable.
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-6 070R23FB U Subministre i col·locació de conjunt format per columna amb semàfor amb
òptiques de leds per a pilona

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

07-7 070WU34J U Subministre i instal·lació d’equip controlador per a un control d’accés i
gestor de senyals externes dels equips detectors de vehicles, central
d’accés i central hidràulica, inclosa la memòria tècnica de disseny i
legalització de tota la instal.lació.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-8 07TRWH21 U Treballs per la connexió de la xarxa i alimentació elèctrica, d'instal.lació de
pilona automàtica, inclòs elements i accessoris necessaris, cablejat, i altres
materials. Tot instal.lat i comprovat.
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-9 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 5,707 0,400 0,700 1,598
1 3,900 0,400 0,700 1,092
1 2,731 0,400 0,700 0,765
1 11,534 0,400 0,700 3,230
1 1,850 0,400 0,700 0,518

Total M3 d'Amidament : 7,203

07-10 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 5,707 0,400 0,300 0,685
1 3,900 0,400 0,300 0,468
1 2,731 0,400 0,300 0,328
1 11,534 0,400 0,300 1,384
1 1,850 0,400 0,300 0,222

Total M3 d'Amidament : 3,087

07-11 F2285SS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 5,707 0,400 0,300 0,685
1 3,900 0,400 0,300 0,468
1 2,731 0,400 0,300 0,328
1 11,534 0,400 0,300 1,384
1 1,850 0,400 0,300 0,222

Total M3 d'Amidament : 3,087

Amidaments
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 INSTAL.LACIONS VARIES

08-12 M21H0001 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, accesoris i
elements de subjecció, de fins a 5 m d'alçària com a màxim.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

08-13 MHMY0001 U Col·locació de llum exterior, a façana, accesoris i elements de subjecció
provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats
amb fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

08-14 FG312552 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Connexió lluminària
moguda 1 15,000 15,000

Total M d'Amidament : 15,000

08-1 FLMWN23 U Treballs de connexió de lluminària moguda, inclòs accessoris i material
petit, tot instal.lat i comprovat.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

08-2 FDG34377 M Canalització amb quatre tubs de pe corrugat de d=125 mm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Creuament c. Dr.
Clos 1 10,154 10,154

Total M d'Amidament : 10,154

08-3 FDG54477 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Creuament c. Dr.
Clos 1 10,154 10,154

Total M d'Amidament : 10,154

08-4 M9RZU011 U Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de repavimentació, amb
morter d'alta resistència

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tapes varies 6 6,000
Tapes sanejament 3 3,000

Total U d'Amidament : 9,000
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08-5 FDKZH9B4 U Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

08-6 FDKZH5C4 U Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma
une-en 124, col.locat amb morter

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

08-7 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

canalitzacions
serveis varis
c/ Dr. Clos 1 10,150 0,600 0,900 5,481

1 10,150 0,400 0,900 3,654

Total M3 d'Amidament : 9,135

08-8 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

canalitzacions
serveis varis
c/ Dr. Clos 1 10,150 0,600 0,600 3,654

1 10,150 0,400 0,600 2,436

Total M3 d'Amidament : 6,090

Amidaments
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SERRALLERIA

09-9 F3Z152P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sabates 4 0,700 0,700 1,960
2 0,900 0,450 0,810
2 1,100 0,600 1,320

riostres 6 2,400 0,400 5,760
2 2,700 0,400 2,160

Total M2 d'Amidament : 12,010

09-10 F31522H1 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sabates 4 0,700 0,700 0,400 0,784
2 0,900 0,450 0,400 0,324
2 1,100 0,600 0,400 0,528

riostres 6 2,400 0,400 0,400 2,304
2 2,700 0,400 0,400 0,864

Total M3 d'Amidament : 4,804

09-1 F31B3000 KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Armat de
fonaments 1 401,800 401,800

Total Kg d'Amidament : 401,800

09-2 K4425025 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

perns i pletines 8 8,000 64,000
2 5,000 10,000

Total Kg d'Amidament : 74,000

09-3 K4445125 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes i pilars formades per
peça composta, amb perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 610,000 610,000

Total Kg d'Amidament : 610,000

09-4 K4ZWMB01 U Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i
femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

ancoratge a façana 4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

Amidaments
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09-5 K894BBJ0 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Superfície bigues 36 36,000

Total M2 d'Amidament : 36,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 JARDINERIA

10-1 FR3P2154 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona jardineres 5 0,800 0,400 0,350 0,560
Jardinera llarga 1 4,331 0,400 0,350 0,606

Total M3 d'Amidament : 1,166

10-2 FR4JQP21 U Subministrament de wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardinera llarga 4 4,000 16,000

Total U d'Amidament : 16,000

10-3 FR662331 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardinera llarga 4 4,000 16,000

Total U d'Amidament : 16,000

10-4 FR4ACD11 U Subministrament de bougainvillea de 3 m d'alçada, sp. - Aro en contenidor
d'30 l

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

jardineres pèrgola 5 1,000 5,000

Total U d'Amidament : 5,000

10-5 FR68466B U Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de
clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg, inclòs part proporcional de 4 tramades de 2
m de guies a la paret, i fins i tot el pintat del mateix color que la façana.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

jardineres pèrgola 5 1,000 5,000

Total U d'Amidament : 5,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 SEGURETAT I SALUT

11-6 11TJ45ML PA Mesures de seguretat i salut en fase d'obra
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,02 0,020

Total Pa d'Amidament : 0,020

Amidaments
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 CONTROL DE QUALITAT

12-1 11TKP34M PA Execució del programa de control de qualitat
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,01 0,010

Total Pa d'Amidament : 0,010
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QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 K1A25200 U Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i
runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final

TOTAL EUROS PER U 205,00 € dos-cents cinc Euros

01-2 K1A1U009 U Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb
memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i
estratigrafíes del material aqueòlogic dels edificis analitzats i de les excavacions
realitzades, segons plec de condicions tècniques del servei de patrimoni
arquitectònic del departament de cultura de la generalitat de catalunya

TOTAL EUROS PER U 1.190,16 € mil cent  noranta amb
setze Euros

01-3 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona
de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

TOTAL EUROS PER U 105,18 € cent  cinc amb divuit
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS I ENRETIRADA D'ELEMENTS URBANS

02-1 F2191306 M Demolició de vorada de qualsevol tipus, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M 3,90 € tres amb noranta Euros

02-2 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
TOTAL EUROS PER M 4,53 € quatre amb cinquanta-tres

Euros

02-3 F2194JK5 M2 Demolició de paviment de panots o de pedres irregulars col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 6,72 € sis amb setanta-dos Euros

02-4 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm

TOTAL EUROS PER M 3,41 € tres amb quaranta-u Euros

02-5 F2194XK5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 5,29 € cinc amb vint-i-nou Euros

02-6 F2194XL5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 4,00 € quatre Euros

02-7 F2R54270 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

TOTAL EUROS PER M3 6,41 € sis amb quaranta-u Euros

02-8 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

TOTAL EUROS PER M3 19,49 € dinou amb quaranta-nou
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1 F221C272 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

TOTAL EUROS PER M3 3,60 € tres amb seixanta Euros

03-2 F2224123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

TOTAL EUROS PER M3 7,56 € set amb cinquanta-sis
Euros

03-3 F222H220 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics

TOTAL EUROS PER M3 8,32 € vuit amb trenta-dos Euros

03-4 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
TOTAL EUROS PER M2 1,28 € u amb vint-i-vuit Euros

03-5 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm
TOTAL EUROS PER M3 27,57 € vint-i-set amb

cinquanta-set Euros

03-6 F2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

TOTAL EUROS PER M3 5,37 € cinc amb trenta-set Euros

03-7 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

TOTAL EUROS PER M3 4,66 € quatre amb seixanta-sis
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS

04-1 F9787G81 M Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat

TOTAL EUROS PER M 9,85 € nou amb vuitanta-cinc
Euros

04-2 F961A87G M Vorada de pedra granítica tipus "silvestre moreno", escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada

TOTAL EUROS PER M 51,55 € cinquanta-u amb
cinquanta-cinc Euros

04-3 F981LG9F U Capçal de gual de pedra granítica tipus "silvestre moreno"serrada mecànicament i
flamejada de 60 x 60 cm, amb el plec en forma triangular, d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

TOTAL EUROS PER U 321,35 € tres-cents vint-i-u amb
trenta-cinc Euros

04-4 F9811G6F M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica granítica tipus
"silvestre moreno" serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de
gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió

TOTAL EUROS PER M 184,72 € cent  vuitanta-quatre amb
setanta-dos Euros

04-5 F96AUA40 M Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

TOTAL EUROS PER M 44,86 € quaranta-quatre amb
vuitanta-sis Euros

04-6 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

TOTAL EUROS PER M3 72,81 € setanta-dos amb
vuitanta-u Euros
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04-7 F9Z4AA15 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

TOTAL EUROS PER M2 2,82 € dos amb vuitanta-dos
Euros

04-8 F9DLM860 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició d'espiga, i col·locat i rejuntat amb morter de
ciment 1:6

TOTAL EUROS PER M2 92,30 € noranta-dos amb trenta
Euros

04-9 F9DLM861 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, i col·locat i rejuntat amb morter
de ciment 1:6

TOTAL EUROS PER M2 85,64 € vuitanta-cinc amb
seixanta-quatre Euros

04-10 F9DLM862 M2 Paviment de llambordí de tres tipus barrejats segons detall de projecte, ceràmic
klinker, de pedra granítica tipus "silvestre moreno" i de pedra granítica grisa com
la preexistent dins del casc, tots de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix,
en disposició a trencajunt, i col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

TOTAL EUROS PER M2 112,84 € cent  dotze amb
vuitanta-quatre Euros

04-11 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica igual que la preexistent a l'interior del casc antic, cara
vista deixada de serra, i cara inferior rugosa per garantir l'aferrat, de 60 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

TOTAL EUROS PER M2 132,27 € cent  trenta-dos amb
vint-i-set Euros

04-12 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
TOTAL EUROS PER M 3,10 € tres amb deu Euros

04-13 M9RHU040 M2 Pavimentació asfàltica puntual per a gual, superior a 6 m2 de superfície i de 8 a
12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de
la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

TOTAL EUROS PER M2 85,07 € vuitanta-cinc amb set
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

05-1 FD5J5258 U Caixa sifònica per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de
10 cm de formigó hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER U 295,19 € dos-cents noranta-cinc
amb dinou Euros

05-2 FD5Z4DC4 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
535x335x45 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

TOTAL EUROS PER U 46,82 € quaranta-sis amb
vuitanta-dos Euros

05-3 FD7F9575 M Tub de pvc de 150 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 14,43 € catorze amb quaranta-tres
Euros

05-4 FD957470 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de pvc de dins a diàmetre
30 cm, amb 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 12,32 € dotze amb trenta-dos
Euros

05-5 FD9587JK U Connexió de col.lector de pvc a pou existent, inclòs treballs addicionals
d'excavació, i paleteria per obrir forats al pou i tancar forats.

TOTAL EUROS PER U 172,58 € cent  setanta-dos amb
cinquanta-vuit Euros
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05-6 FDDZ6DD4 U Bastiment quadrat, amb boca circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons
norma une-en 124, col·locat amb morter

TOTAL EUROS PER U 144,83 € cent  quaranta-quatre amb
vuitanta-tres Euros

05-7 FDDZ23EG U Modificació per desplaçat de pou de sanejament, per disposició de paviment,
inclòs tots els treballs, enderroc material de parts del pou existent, remunta de les
parets del pou, formació del con, i arranjament i modificació de connexions
preexistents al pou. Inclou mà d'obra i materials i accessoris necessaris, fins i tot
maquinària.

TOTAL EUROS PER U 392,20 € tres-cents noranta-dos
amb vint Euros

05-8 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 11,45 € onze amb quaranta-cinc
Euros

05-9 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

TOTAL EUROS PER M3 18,93 € divuit amb noranta-tres
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS DE REG

06-1 FJS51732 M Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa inclosos

TOTAL EUROS PER M 2,70 € dos amb setanta Euros

06-2 FJSA1061 U Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

TOTAL EUROS PER U 153,31 € cent  cinquanta-tres amb
trenta-u Euros

06-3 FJSB1111 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

TOTAL EUROS PER U 45,47 € quaranta-cinc amb
quaranta-set Euros

06-4 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb
dos claus de tall de comporta.

TOTAL EUROS PER U 62,67 € seixanta-dos amb
seixanta-set Euros

06-5 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 124,46 € cent  vint-i-quatre amb
quaranta-sis Euros

06-6 FDKZHJB4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter

TOTAL EUROS PER U 95,01 € noranta-cinc amb un
Euros
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06-7 FDKL23M1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud, formada
per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de
gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica, inclosos tots els
accessoris, tot instal.lat i comprovat.

TOTAL EUROS PER U 167,63 € cent  seixanta-set amb
seixanta-tres Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 INSTAL.LACIONS PER PILONA AUTOMÀTICA

07-1 07012KL5 U Subministre i col.locació d'armari de comadament, metàl.lic per pintar, inclosa
caixa de seccionament, caixa general de protecció i mòdul de comptatge
monofàsic per l’alimentació de la pilona.

TOTAL EUROS PER U 1.533,08 € mil cinc-cents trenta-tres
amb vuit Euros

07-2 07012KL6 U Subministre i instal·lació de central hidràulica per accionament de pilona retràctil
TOTAL EUROS PER U 1.120,01 € mil cent  vint amb un

Euros

07-3 07012KL9 U Subministre de registre condicionat per la ubicació del motor de la pilona
TOTAL EUROS PER U 1.313,17 € mil tres-cents tretze amb

disset Euros

07-4 070UH43W U Subministre i instal·lació de pilona retràctil electro-hidràulica automàtica inclòs
subministre i col·locació de motllo ( tipus mo-99a o similar equivalent), amb
detector inductiu de final de carrera

TOTAL EUROS PER U 2.290,55 € dos mil dos-cents noranta
amb cinquanta-cinc Euros

07-5 0706UTKL U Subministre i instal·lació de dues unitats d’espira magnètica ajustable.
TOTAL EUROS PER U 881,60 € vuit-cents vuitanta-u amb

seixanta Euros

07-6 070R23FB U Subministre i col·locació de conjunt format per columna amb semàfor amb
òptiques de leds per a pilona

TOTAL EUROS PER U 589,63 € cinc-cents vuitanta-nou
amb seixanta-tres Euros

07-7 070WU34J U Subministre i instal·lació d’equip controlador per a un control d’accés i gestor de
senyals externes dels equips detectors de vehicles, central d’accés i central
hidràulica, inclosa la memòria tècnica de disseny i legalització de tota la
instal.lació.

TOTAL EUROS PER U 2.412,21 € dos mil quatre-cents dotze
amb vint-i-u Euros

07-8 07TRWH21 U Treballs per la connexió de la xarxa i alimentació elèctrica, d'instal.lació de pilona
automàtica, inclòs elements i accessoris necessaris, cablejat, i altres materials.
Tot instal.lat i comprovat.

TOTAL EUROS PER U 531,77 € cinc-cents trenta-u amb
setanta-set Euros

07-9 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 11,45 € onze amb quaranta-cinc
Euros

07-10 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

TOTAL EUROS PER M3 18,93 € divuit amb noranta-tres
Euros

07-11 F2285SS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

TOTAL EUROS PER M3 37,66 € trenta-set amb seixanta-sis
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 INSTAL.LACIONS VARIES

08-1 M21H0001 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, accesoris i elements
de subjecció, de fins a 5 m d'alçària com a màxim.

TOTAL EUROS PER U 23,75 € vint-i-tres amb
setanta-cinc Euros

08-2 MHMY0001 U Col·locació de llum exterior, a façana, accesoris i elements de subjecció
provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb
fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER U 31,83 € trenta-u amb vuitanta-tres
Euros

08-3 FG312552 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 4,78 € quatre amb setanta-vuit
Euros

08-4 FLMWN23 U Treballs de connexió de lluminària moguda, inclòs accessoris i material petit, tot
instal.lat i comprovat.

TOTAL EUROS PER U 57,79 € cinquanta-set amb
setanta-nou Euros

08-5 FDG34377 M Canalització amb quatre tubs de pe corrugat de d=125 mm i dau de recobriment
de 40x40 cm amb formigó hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 19,78 € dinou amb setanta-vuit
Euros

08-6 FDG54477 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 14,65 € catorze amb seixanta-cinc
Euros

08-7 M9RZU011 U Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de repavimentació, amb morter d'alta
resistència

TOTAL EUROS PER U 138,86 € cent  trenta-vuit amb
vuitanta-sis Euros

08-8 FDKZH9B4 U Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124,
col·locat amb morter

TOTAL EUROS PER U 51,11 € cinquanta-u amb onze
Euros

08-9 FDKZH5C4 U Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124,
col.locat amb morter

TOTAL EUROS PER U 24,65 € vint-i-quatre amb
seixanta-cinc Euros

08-10 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 11,45 € onze amb quaranta-cinc
Euros

08-11 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

TOTAL EUROS PER M3 18,93 € divuit amb noranta-tres
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SERRALLERIA

09-1 F3Z152P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt
amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

TOTAL EUROS PER M2 9,74 € nou amb setanta-quatre
Euros

09-2 F31522H1 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

TOTAL EUROS PER M3 74,07 € setanta-quatre amb set
Euros

09-3 F31B3000 KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

TOTAL EUROS PER KG 1,19 € u amb dinou Euros

09-4 K4425025 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

TOTAL EUROS PER KG 1,91 € u amb noranta-u Euros

09-5 K4445125 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes i pilars formades per peça
composta, amb perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

TOTAL EUROS PER KG 2,81 € dos amb vuitanta-u Euros

09-6 K4ZWMB01 U Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella,
sobre suport de fàbrica de maó massís

TOTAL EUROS PER U 8,77 € vuit amb setanta-set Euros

09-7 K894BBJ0 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

TOTAL EUROS PER M2 20,14 € vint amb catorze Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 JARDINERIA

10-1 FR3P2154 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

TOTAL EUROS PER M3 118,27 € cent  divuit amb vint-i-set
Euros

10-2 FR4JQP21 U Subministrament de wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l
TOTAL EUROS PER U 5,52 € cinc amb cinquanta-dos

Euros

10-3 FR662331 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de
clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

TOTAL EUROS PER U 6,57 € sis amb cinquanta-set
Euros

10-4 FR4ACD11 U Subministrament de bougainvillea de 3 m d'alçada, sp. - Aro en contenidor d'30 l
TOTAL EUROS PER U 29,46 € vint-i-nou amb

quaranta-sis Euros

10-5 FR68466B U Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg, inclòs part proporcional de 4 tramades de 2 m de guies a la paret, i fins
i tot el pintat del mateix color que la façana.

TOTAL EUROS PER U 44,61 € quaranta-quatre amb
seixanta-u Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 SEGURETAT I SALUT

11-1 11TJ45ML PA Mesures de seguretat i salut en fase d'obra
TOTAL EUROS PER PA 81.533,73 € vuitanta-u mil cinc-cents

trenta-tres amb
setanta-tres Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 CONTROL DE QUALITAT

12-1 11TKP34M PA Execució del programa de control de qualitat
TOTAL EUROS PER PA 81.533,73 € vuitanta-u mil cinc-cents

trenta-tres amb
setanta-tres Euros
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ
01-1 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i

runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final

Mà d'obra 201,97 €
Mitjans auxiliars 3,03 €

TOTAL EUROS P… U 205,00 €

01-2 K1A1U009 u Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb
memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i
estratigrafíes del material aqueòlogic dels edificis analitzats i de les excavacions
realitzades, segons plec de condicions tècniques del servei de patrimoni
arquitectònic del departament de cultura de la generalitat de catalunya

Materials 1.190,16 €

TOTAL EUROS P… U 1.190,16 €

01-3 0BC006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Mà d'obra 61,09 €
Maquinària 42,03 €
Mitjans auxiliars 2,06 €

TOTAL EUROS P… U 105,18 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS I ENRETIRADA D'ELEMENTS URBANS
02-1 F2191306 m Demolició de vorada de qualsevol tipus, col·locada sobre formigó, amb martell

trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Maquinària 3,90 €

TOTAL EUROS P… M 3,90 €

02-2 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Mà d'obra 2,24 €
Maquinària 2,26 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 4,53 €

02-3 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots o de pedres irregulars col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 6,72 €

TOTAL EUROS P… M2 6,72 €

02-4 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm

Mà d'obra 2,56 €
Maquinària 0,81 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 3,41 €

02-5 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 5,29 €

TOTAL EUROS P… M2 5,29 €

02-6 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 4,00 €

TOTAL EUROS P… M2 4,00 €

02-7 F2R54270 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

Maquinària 6,41 €
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TOTAL EUROS P… M3 6,41 €

02-8 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Materials 19,49 €

TOTAL EUROS P… M3 19,49 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES
03-1 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

Maquinària 3,60 €

TOTAL EUROS P… M3 3,60 €

03-2 F2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra 1,54 €
Maquinària 6,00 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M3 7,56 €

03-3 F222H220 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics

Mà d'obra 0,19 €
Maquinària 8,13 €

TOTAL EUROS P… M3 8,32 €

03-4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

Maquinària 1,28 €

TOTAL EUROS P… M2 1,28 €

03-5 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm

Mà d'obra 0,97 €
Maquinària 4,97 €
Materials 21,62 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 27,57 €

03-6 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Maquinària 5,37 €

TOTAL EUROS P… M3 5,37 €

03-7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

Materials 4,66 €

TOTAL EUROS P… M3 4,66 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS
04-1 F9787G81 m Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat

Mà d'obra 1,78 €
Materials 8,04 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 9,85 €

04-2 F961A87G m Vorada de pedra granítica tipus "silvestre moreno", escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada

Mà d'obra 16,73 €
Materials 34,57 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 51,55 €

04-3 F981LG9F u Capçal de gual de pedra granítica tipus "silvestre moreno"serrada mecànicament i
flamejada de 60 x 60 cm, amb el plec en forma triangular, d'1 peça, col·locada amb
morter sobre base de formigó no estructural

Mà d'obra 33,92 €
Materials 286,92 €
Mitjans auxiliars 0,51 €

TOTAL EUROS P… U 321,35 €

04-4 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica granítica tipus
"silvestre moreno" serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de
gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió

Mà d'obra 18,52 €
Materials 165,92 €
Mitjans auxiliars 0,28 €

TOTAL EUROS P… M 184,72 €

04-5 F96AUA40 m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

Mà d'obra 6,37 €
Materials 38,39 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… M 44,86 €

04-6 F9365H11 m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Mà d'obra 12,15 €
Maquinària 0,73 €
Materials 59,75 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

TOTAL EUROS P… M3 72,81 €

04-7 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

Mà d'obra 0,79 €
Materials 2,02 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M2 2,82 €

04-8 F9DLM860 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició d'espiga, i col·locat i rejuntat amb morter de
ciment 1:6

Mà d'obra 57,04 €
Maquinària 0,07 €
Materials 34,34 €
Mitjans auxiliars 0,85 €
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TOTAL EUROS P… M2 92,30 €

04-9 F9DLM861 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, i col·locat i rejuntat amb morter de
ciment 1:6

Mà d'obra 50,48 €
Maquinària 0,07 €
Materials 34,34 €
Mitjans auxiliars 0,75 €

TOTAL EUROS P… M2 85,64 €

04-10 F9DLM862 m2 Paviment de llambordí de tres tipus barrejats segons detall de projecte, ceràmic
klinker, de pedra granítica tipus "silvestre moreno" i de pedra granítica grisa com la
preexistent dins del casc, tots de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, en
disposició a trencajunt, i col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

Mà d'obra 62,84 €
Maquinària 0,07 €
Materials 48,99 €
Mitjans auxiliars 0,94 €

TOTAL EUROS P… M2 112,84 €

04-11 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica igual que la preexistent a l'interior del casc antic, cara
vista deixada de serra, i cara inferior rugosa per garantir l'aferrat, de 60 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Mà d'obra 26,81 €
Maquinària 0,04 €
Materials 105,03 €
Mitjans auxiliars 0,39 €

TOTAL EUROS P… M2 132,27 €

04-12 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Mà d'obra 1,99 €
Maquinària 1,06 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M 3,10 €

04-13 M9RHU040 m2 Pavimentació asfàltica puntual per a gual, superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12
cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la
base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

Mà d'obra 37,38 €
Maquinària 30,87 €
Materials 15,89 €
Mitjans auxiliars 0,93 €

TOTAL EUROS P… M2 85,07 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT
05-1 FD5J5258 u Caixa sifònica per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de

maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de
10 cm de formigó hm-20/p/20/i

Mà d'obra 262,51 €
Maquinària 0,12 €
Materials 28,64 €
Mitjans auxiliars 3,92 €

TOTAL EUROS P… U 295,19 €

05-2 FD5Z4DC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
535x335x45 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Mà d'obra 17,84 €
Materials 28,71 €
Mitjans auxiliars 0,27 €
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TOTAL EUROS P… U 46,82 €

05-3 FD7F9575 m Tub de pvc de 150 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 0,87 €
Materials 13,55 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 14,43 €

05-4 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de pvc de dins a diàmetre
30 cm, amb 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Mà d'obra 4,57 €
Materials 7,68 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M 12,32 €

05-5 FD9587JK u Connexió de col.lector de pvc a pou existent, inclòs treballs addicionals
d'excavació, i paleteria per obrir forats al pou i tancar forats.

Mà d'obra 158,40 €
Maquinària 0,15 €
Materials 11,67 €
Mitjans auxiliars 2,36 €

TOTAL EUROS P… U 172,58 €

05-6 FDDZ6DD4 u Bastiment quadrat, amb boca circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter

Mà d'obra 17,26 €
Materials 127,31 €
Mitjans auxiliars 0,26 €

TOTAL EUROS P… U 144,83 €

05-7 FDDZ23EG u Modificació per desplaçat de pou de sanejament, per disposició de paviment, inclòs
tots els treballs, enderroc material de parts del pou existent, remunta de les parets
del pou, formació del con, i arranjament i modificació de connexions preexistents al
pou. Inclou mà d'obra i materials i accessoris necessaris, fins i tot maquinària.

Mà d'obra 278,06 €
Maquinària 5,03 €
Materials 104,93 €
Mitjans auxiliars 4,18 €

TOTAL EUROS P… U 392,20 €

05-8 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Mà d'obra 3,27 €
Maquinària 8,13 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,45 €

05-9 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

Mà d'obra 8,93 €
Maquinària 9,87 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M3 18,93 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS DE REG
06-1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters

autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Mà d'obra 1,52 €
Materials 1,14 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 2,70 €

06-2 FJSA1061 u Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Mà d'obra 23,89 €
Materials 128,82 €
Mitjans auxiliars 0,60 €

TOTAL EUROS P… U 153,31 €

06-3 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Mà d'obra 17,92 €
Materials 27,28 €
Mitjans auxiliars 0,27 €

TOTAL EUROS P… U 45,47 €

06-4 URC010 u Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb
dos claus de tall de comporta.

Mà d'obra 27,73 €
Materials 32,53 €
Mitjans auxiliars 2,41 €

TOTAL EUROS P… U 62,67 €

06-5 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Mà d'obra 100,88 €
Maquinària 0,10 €
Materials 21,99 €
Mitjans auxiliars 1,49 €

TOTAL EUROS P… U 124,46 €

06-6 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter

Mà d'obra 19,07 €
Materials 75,65 €
Mitjans auxiliars 0,29 €

TOTAL EUROS P… U 95,01 €

06-7 FDKL23M1 u Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud, formada
per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de
gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica, inclosos tots els accessoris,
tot instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 146,57 €
Materials 14,61 €
Mitjans auxiliars 6,45 €

TOTAL EUROS P… U 167,63 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 INSTAL.LACIONS PER PILONA AUTOMÀTICA
07-1 07012KL5 u Subministre i col.locació d'armari de comadament, metàl.lic per pintar, inclosa caixa

de seccionament, caixa general de protecció i mòdul de comptatge monofàsic per
l’alimentació de la pilona.

Mà d'obra 386,71 €
Materials 1.140,57 €
Mitjans auxiliars 5,80 €

TOTAL EUROS P… U 1.533,08 €

07-2 07012KL6 u Subministre i instal·lació de central hidràulica per accionament de pilona retràctil

Mà d'obra 198,82 €
Materials 918,21 €
Mitjans auxiliars 2,98 €

TOTAL EUROS P… U 1.120,01 €

07-3 07012KL9 u Subministre de registre condicionat per la ubicació del motor de la pilona

Mà d'obra 92,03 €
Materials 1.219,76 €
Mitjans auxiliars 1,38 €

TOTAL EUROS P… U 1.313,17 €

07-4 070UH43W u Subministre i instal·lació de pilona retràctil electro-hidràulica automàtica inclòs
subministre i col·locació de motllo ( tipus mo-99a o similar equivalent), amb
detector inductiu de final de carrera

Mà d'obra 331,29 €
Materials 1.954,29 €
Mitjans auxiliars 4,97 €

TOTAL EUROS P… U 2.290,55 €

07-5 0706UTKL u Subministre i instal·lació de dues unitats d’espira magnètica ajustable.

Mà d'obra 233,15 €
Materials 644,95 €
Mitjans auxiliars 3,50 €

TOTAL EUROS P… U 881,60 €

07-6 070R23FB u Subministre i col·locació de conjunt format per columna amb semàfor amb òptiques
de leds per a pilona

Mà d'obra 147,21 €
Materials 440,21 €
Mitjans auxiliars 2,21 €

TOTAL EUROS P… U 589,63 €

07-7 070WU34J u Subministre i instal·lació d’equip controlador per a un control d’accés i gestor de
senyals externes dels equips detectors de vehicles, central d’accés i central
hidràulica, inclosa la memòria tècnica de disseny i legalització de tota la instal.lació.

Mà d'obra 319,05 €
Materials 2.088,37 €
Mitjans auxiliars 4,79 €

TOTAL EUROS P… U 2.412,21 €

07-8 07TRWH21 u Treballs per la connexió de la xarxa i alimentació elèctrica, d'instal.lació de pilona
automàtica, inclòs elements i accessoris necessaris, cablejat, i altres materials. Tot
instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 245,43 €
Materials 282,66 €
Mitjans auxiliars 3,68 €

TOTAL EUROS P… U 531,77 €

07-9 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Mà d'obra 3,27 €
Maquinària 8,13 €
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Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,45 €

07-10 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

Mà d'obra 8,93 €
Maquinària 9,87 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M3 18,93 €

07-11 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Mà d'obra 5,96 €
Maquinària 8,58 €
Materials 23,03 €
Mitjans auxiliars 0,09 €

TOTAL EUROS P… M3 37,66 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 INSTAL.LACIONS VARIES
08-1 M21H0001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, accesoris i elements de

subjecció, de fins a 5 m d'alçària com a màxim.

Mà d'obra 13,05 €
Maquinària 10,50 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… U 23,75 €

08-2 MHMY0001 u Col·locació de llum exterior, a façana, accesoris i elements de subjecció provinents
d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions
mecàniques

Mà d'obra 19,47 €
Maquinària 12,07 €
Mitjans auxiliars 0,29 €

TOTAL EUROS P… U 31,83 €

08-3 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Mà d'obra 1,79 €
Materials 2,96 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 4,78 €

08-4 FLMWN23 u Treballs de connexió de lluminària moguda, inclòs accessoris i material petit, tot
instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 44,37 €
Materials 12,75 €
Mitjans auxiliars 0,67 €

TOTAL EUROS P… U 57,79 €

08-5 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de pe corrugat de d=125 mm i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,60 €
Materials 19,17 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 19,78 €

08-6 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,60 €
Materials 14,04 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
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TOTAL EUROS P… M 14,65 €

08-7 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de repavimentació, amb morter d'alta
resistència

Mà d'obra 94,81 €
Maquinària 5,48 €
Materials 36,20 €
Mitjans auxiliars 2,37 €

TOTAL EUROS P… U 138,86 €

08-8 FDKZH9B4 u Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124,
col·locat amb morter

Materials 51,11 €

TOTAL EUROS P… U 51,11 €

08-9 FDKZH5C4 u Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124,
col.locat amb morter

Materials 24,65 €

TOTAL EUROS P… U 24,65 €

08-10 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Mà d'obra 3,27 €
Maquinària 8,13 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,45 €

08-11 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

Mà d'obra 8,93 €
Maquinària 9,87 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M3 18,93 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SERRALLERIA
09-1 F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats

hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
ce, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Mà d'obra 4,62 €
Materials 5,05 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M2 9,74 €

09-2 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra 4,83 €
Materials 69,17 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 74,07 €

09-3 F31B3000 kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

Mà d'obra 0,53 €
Materials 0,66 €

TOTAL EUROS P… KG 1,19 €
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09-4 K4425025 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Mà d'obra 0,84 €
Maquinària 0,06 €
Materials 0,99 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… KG 1,91 €

09-5 K4445125 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes i pilars formades per peça
composta, amb perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Mà d'obra 1,70 €
Maquinària 0,08 €
Materials 0,99 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… KG 2,81 €

09-6 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella,
sobre suport de fàbrica de maó massís

Mà d'obra 4,59 €
Maquinària 0,18 €
Materials 3,93 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… U 8,77 €

09-7 K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

Mà d'obra 14,81 €
Materials 5,11 €
Mitjans auxiliars 0,22 €

TOTAL EUROS P… M2 20,14 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 JARDINERIA
10-1 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor

de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

Mà d'obra 45,36 €
Materials 72,23 €
Mitjans auxiliars 0,68 €

TOTAL EUROS P… M3 118,27 €

10-2 FR4JQP21 u Subministrament de wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l

Materials 5,52 €

TOTAL EUROS P… U 5,52 €

10-3 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot
de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Mà d'obra 6,46 €
Materials 0,01 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… U 6,57 €

10-4 FR4ACD11 u Subministrament de bougainvillea de 3 m d'alçada, sp. - Aro en contenidor d'30 l

Materials 29,46 €

TOTAL EUROS P… U 29,46 €
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10-5 FR68466B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg, inclòs part proporcional de 4 tramades de 2 m de guies a la paret, i fins i tot el
pintat del mateix color que la façana.

Mà d'obra 43,15 €
Materials 0,81 €
Mitjans auxiliars 0,65 €

TOTAL EUROS P… U 44,61 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 SEGURETAT I SALUT
11-1 11TJ45ML pa Mesures de seguretat i salut en fase d'obra

Sense descomposició 81.533,73 €

TOTAL EUROS P… PA 81.533,73 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 CONTROL DE QUALITAT
12-1 11TKP34M pa Execució del programa de control de qualitat

Sense descomposició 81.533,73 €

TOTAL EUROS P… PA 81.533,73 €
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1 A010A000 h Arqueòleg director 25,46

2 A0121000 h Oficial 1a 23,30

3 A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30

4 A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30

5 A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69

6 A012D000 h Oficial 1a pintor 19,67

7 A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08

8 A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08

9 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30

10 A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91

11 A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21

12 A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68

13 A0135000 h Ajudant soldador 20,76

14 A013D000 h Ajudant pintor 17,34

15 A013H000 h Ajudant electricista 20,65

16 A013M000 h Ajudant muntador 20,68

17 A013P000 h Ajudant jardiner 23,89

18 A0140000 h Manobre 19,47

19 A0150000 h Manobre especialista 20,15

20 mo007 h Oficial 1ª lampista. 20,33

21 mo019 h Oficial 1ª construcció. 19,67

22 mo040 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,67

23 mo082 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,34

24 mo099 h Ajudant lampista. 17,32

25 mo105 h Peó ordinari construcció. 15,58

Import Total 31.592,64
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1 C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,44

2 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,75

3 C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,91

4 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 85,47

5 C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 81,73

6 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 49,59

7 C1331100 h Motoanivelladora petita 56,48

8 C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 65,66

9 C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,17

10 C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,60

11 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,03

12 C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 40,98

13 C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,49

14 C1705600 h Formigonera de 165 l 1,76

15 C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,60

16 C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus
inerts o no especials 40,76

17 C2005000 h Regle vibratori 4,86

18 C200F000 h Màquina taladradora 3,70

19 C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,09

20 mq01exn… h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kw. 45,51

21 mq02cia0… h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 39,35

22 mq02rod0… h Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de treball 50 cm,
reversible. 4,17

23 mq12bau… h Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta pressió, de 3 kw, per
a un cabdal de 30 m³/h. 2,19

Import Total 5.859,47
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1 B0111000 m3 Aigua 1,24

2 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,02

3 B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 12,45

4 B0372000 m3 Tot-u artificial 18,75

5 B045KR1… u Subministre i instal·lació de dues unitats d’espira magnètica ajustable. 644,95

6 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1,
en sacs 102,45

7 B0532310 kg Calç aèria cl 90 0,09

8 B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus c60b3/b4 adh(ecr-1) 0,41

9 B064300B m3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i 56,91

10 B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i 56,91

11 B064E26C m3 Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i+e 73,11

12 B065960B m3 Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició iia 62,88

13 B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, hl-150/p/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades 48,05

14 B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
hne-15/p/40 54,60

15 B07012K… u Subministre de central hidràulica per accionament de pilona retràctil 918,21

16 B070PLEM u Detector inductiu de final de carrera 143,81

17 B070UKTE u Subministre i instal·lació de pilona retràctil electro-hidràulica
automàtica inclòs subministre i col·locació de motllo ( tipus mo-99a o
similar equivalent) 1.810,48

18 B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de
designació (g) segons norma une-en 998-2 33,04

19 B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de
designació (g) segons norma une-en 998-2 30,23

20 B0712KL5M u Armari de comadament inclosa caixa de seccionament, metàl.lic per
pintar, caixa general de protecció i mòdul de comptatge monofàsic per
l’alimentació de la pilona. 1.140,57

21 B0712KLJ u Subministre de registre condicionat per la ubicació del motor de la
pilona 1.219,76

22 B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,72

23 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,08

24 B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,93
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25 B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,61

26 B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 1,68

27 B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1 0,20

28 B0F1K2A1 u Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd,
segons la norma une-en 771-1 0,21

29 B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 101,29

30 B121U009 u Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar
amb memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols,
base fotogràfica i estratigrafíes del material aqueologic dels edificis
analitzats i de les excavacions realitzades, segons plec de condicions
tècniques del servei de patrimoni arquitecònic del departament de
cultura de la generalitat de catalunya 1.190,16

31 B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) 7,44

32 B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 19,49

33 B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 4,66

34 B44Z502A kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant 0,99

35 B74KM54Y u Subministre i instal·lació d’equip controlador per a un control d’accés i
gestor de senyals externes dels equips detectors de vehicles, central
d’accés i central hidràulica 1.661,90

36 B7WGH43K u Documentació tècnica de disseny i legalització de tota la instal.lació. 426,47

37 B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,30

38 B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 12,18

39 B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25
cm 24,81

40 B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa 35,93

41 B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm
d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada 155,80

42 B981PG9F u Capçal de gual de pedra granítica granítica tipus "silvestre moreno"
serrada mecànicament i flamejada de 60 x 60 cm, amb el plec en
forma triangular, d'1 peça 279,54

43 B9B11200 m2 Llambordí granític de 28x5x7 cm de color gris igual al preexistent a
l'interior del casc, amb la cara vista deixada de serra i la cara interior
rugosa per a garantir l'aferrat. 63,06

44 B9B11201 m2 Llambordí granític de 28x5x7 cm tipus "silvestre moreno"  amb la cara
vista deixada de serra i la cara interior rugosa per a garantir l'aferrat. 65,01
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45 B9DL2348 m2 Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" 30,60

46 B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític 53,06

47 BD5Z4DC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 535x335x45 mm classe c250 segons norma une-en 124 i 8 dm2 de
superfície d'absorció 27,50

48 BD7F9570 m Tub de pvc de 150 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 13,55

49 BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 42,03

50 BDDZ6DD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400
segons norma une-en 124 126,22

51 BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de
pes 3,79

52 BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundición
dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe c250 segons norma une-en 124 24,65

53 BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons
norma une-en 124 51,11

54 BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons
norma une-en 124 75,48

55 BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de
densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a
pressió 0,02

56 BG22RL10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades 2,78

57 BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades 2,00

58 BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums 2,91

59 BG35URT4 u Accessoris i material petit per a connexió de nova lluminària. 12,75

60 BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm 1,07

61 BJSA1061 u Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació
per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6
estacions 128,82

62 BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 10 bar 23,97

63 BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1" 3,31

64 BKL23N6T u Subministre i col·locació de conjunt format per columna amb semàfor
amb òptiques de leds per a pilona 440,21
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65 BM23JK15 u Elements i accessoris necessaris, cablejat, i altres materials, per la
connexió a xarxa elèctrica. 282,66

66 BR341150 m3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en
sacs de 0,8 m3 54,87

67 BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de
0,8 m3 65,01

68 BR4ACD11 u Bougainvillea de 3 m d'alçada, sp. - Aro en contenidor d'30 l 29,46

69 BR4JQP21 u Wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l 5,52

70 mt01ara010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 11,80

71 mt09mor0… m³ Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-5, confeccionat en obra con
250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6. 113,85

72 mt09mor0… m³ Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-15, confeccionat en obra
con 450 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/3. 147,42

73 mt37aar0… Ut Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons companyia
subministradora. 11,63

74 mt37sgl0… Ut Aixeta de purga de 15 mm. 5,28

75 mt37svc0… Ut Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2". 5,72

76 mt37sve0… Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2", amb
comandament de regle quadrat. 3,89

77 mt37svr0… Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 2,81

78 mt37tpa0… m Connexió de servei de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior,
pn=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons une-en 12201-2, inclús p/p
d'accessoris de connexió i peces especials. 1,06

79 mt37tpa0… Ut Collaret de presa en càrrega de pp, per a tub de polietilè, de 20 mm de
diàmetre exterior, segons une-en iso 15874-3. 1,18

80 mt37www… Ut Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,38

Import Total 43.582,52
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1 D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 0,992 20,150 19,990Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,240 0,250Aigua
B0310020 t 1,630 19,023 31,010Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,250 102,453 25,610Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C1705600 h 0,700 1,755 1,230Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 19,990 0,200Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 78,290

2 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 1,693 20,150 34,110Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,240 0,250Aigua
B0310020 t 1,530 19,023 29,110Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,200 102,453 20,490Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
B0532310 kg 400,000 0,089 35,600Calç aèria cl 90
C1705600 h 0,725 1,755 1,270Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 34,110 0,340Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 121,170

3 D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 1,031 20,150 20,770Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,240 0,250Aigua
B0310020 t 1,380 19,023 26,250Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,380 102,453 38,930Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
B0532310 kg 190,000 0,089 16,910Calç aèria cl 90
C1705600 h 0,725 1,755 1,270Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 20,770 0,210Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 104,590

4 D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

A0124000 h 0,005 23,300 0,120Oficial 1a ferrallista
A0134000 h 0,005 20,680 0,100Ajudant ferrallista
B0A14200 kg 0,010 1,081 0,010Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0B2A000 kg 1,050 0,605 0,640Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic

>= 500 n/mm2
A%AUX001 % 1,000 0,220 0,000Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 0,870
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-1 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions
de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de
l'informe final

A010A000 h 7,933 25,460 201,97Arqueòleg director
%NAAA % 1,500 201,970 3,03Despeses auxiliars

Total Arrodonit 205,00

-2 K1A1U009 u Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe
preliminar amb memòria, annexos amb inventari, documentació
gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafíes del material
aqueòlogic dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades,
segons plec de condicions tècniques del servei de patrimoni
arquitectònic del departament de cultura de la generalitat de
catalunya

B121U009 u 1,000 1.190,158 1.190,16Documentació de la intervenció arqueològica,
amb informe preliminar amb memòria, annexos
amb inventari, documentació gràfica, plànols,
base fotogràfica i estratigrafíes del material
aqueologic dels edificis analitzats i de les
excavacions realitzades, segons plec de
condicions tècniques del servei de patrimoni
arquitecònic del departament de cultura de la
generalitat de catalunya

Total Arrodonit 1.190,16

-3 0BC006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

mq01exn020a h 0,662 45,511 30,13Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics,
de 105 kw.

mq02rod010a h 0,602 4,173 2,51Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j h 0,201 39,354 7,91Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b h 0,675 2,190 1,48Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta

pressió, de 3 kw, per a un cabdal de 30 m³/h.
mo019 h 1,733 19,670 34,09Oficial 1ª construcció.
mo105 h 1,733 15,580 27,00Peó ordinari construcció.

% % 2,000 103,120 2,06Mitjans auxiliars
Total Arrodonit 105,18

-4 F2191306 m Demolició de vorada de qualsevol tipus, col·locada sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

C1105A00 h 0,040 67,750 2,71Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,024 49,590 1,19Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Total Arrodonit 3,90

-5 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

A0150000 h 0,111 20,150 2,24Manobre especialista
C1101200 h 0,056 16,444 0,92Compressor amb dos martells pneumàtics
C1313330 h 0,027 49,590 1,34Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 2,240 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 4,53

Pàgina: 51

Justificació de Preus

Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL



-6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots o de pedres irregulars col·locats
sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,078 67,750 5,28Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,029 49,590 1,44Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Total Arrodonit 6,72

-7 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm

A0121000 h 0,059 23,300 1,37Oficial 1a
A0150000 h 0,059 20,150 1,19Manobre especialista
C110A0G0 h 0,060 2,906 0,17Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h
C170H000 h 0,060 10,602 0,64Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
A%AUX001 % 1,500 2,560 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 3,41

-8 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,065 67,750 4,40Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,018 49,590 0,89Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Total Arrodonit 5,29

-9 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,054 67,750 3,66Retroexcavadora amb martell trencador
C1311440 h 0,004 85,473 0,34Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Total Arrodonit 4,00

-10 F2R54270 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 h 0,173 37,034 6,41Camió per a transport de 12 t
Total Arrodonit 6,41

-11 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

B2RA63G0 t 1,000 19,489 19,49Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

Total Arrodonit 19,49

-12 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

C1312340 h 0,044 81,734 3,60Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de
15 a 20 t

Total Arrodonit 3,60

-13 F2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

A0140000 h 0,079 19,470 1,54Manobre
C1313330 h 0,121 49,590 6,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 1,540 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 7,56
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-14 F222H220 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics

A0140000 h 0,010 19,470 0,19Manobre
C1313330 h 0,164 49,590 8,13Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Total Arrodonit 8,32

-15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm

C1331100 h 0,010 56,483 0,56Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,011 65,657 0,72Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Total Arrodonit 1,28

-16 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95
% del pm

A0140000 h 0,050 19,470 0,97Manobre
B0111000 m3 0,050 1,240 0,06Aigua
B0372000 m3 1,150 18,745 21,56Tot-u artificial
C1331100 h 0,035 56,483 1,98Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,030 65,657 1,97Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 h 0,025 40,981 1,02Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 % 1,500 0,970 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 27,57

-17 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 h 0,145 37,034 5,37Camió per a transport de 12 t
Total Arrodonit 5,37

-18 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

B2RA7LP0 m3 1,000 4,661 4,66Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Total Arrodonit 4,66

-19 F9787G81 m Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 45 a
50 cm d'alçària, acabat remolinat

A012N000 h 0,022 23,300 0,51Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,065 19,470 1,27Manobre
B064E26C m3 0,110 73,105 8,04Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i+e

A%AUX001 % 1,500 1,780 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 9,85
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-20 F961A87G m Vorada de pedra granítica tipus "silvestre moreno", escairada,
buixardada, de forma recta, de 20x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada

A012N000 h 0,255 23,300 5,94Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,554 19,470 10,79Manobre
B06NN14C m3 0,156 54,598 8,52Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm,
hne-15/p/40

B9611870 m 1,050 24,805 26,05Pedra granítica, recta, escairada, buixardada,
per a vorada, de 20x25 cm

A%AUX001 % 1,500 16,730 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 51,55

-21 F981LG9F u Capçal de gual de pedra granítica tipus "silvestre moreno"serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 60 cm, amb el plec en forma
triangular, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

A012N000 h 0,793 23,300 18,48Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,793 19,470 15,44Manobre
B06NN14C m3 0,105 54,598 5,73Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm,
hne-15/p/40

B0710150 t 0,050 33,037 1,65Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5
n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

B981PG9F u 1,000 279,538 279,54Capçal de gual de pedra granítica granítica tipus
"silvestre moreno" serrada mecànicament i
flamejada de 60 x 60 cm, amb el plec en forma
triangular, d'1 peça

A%AUX001 % 1,500 33,920 0,51Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 321,35

-22 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica
granítica tipus "silvestre moreno" serrada mecànicament i flamejada,
de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió

A012N000 h 0,298 23,300 6,94Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,595 19,470 11,58Manobre
B06NN14C m3 0,110 54,598 6,01Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm,
hne-15/p/40

B0710150 t 0,030 33,037 0,99Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5
n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

B9811G6F m 1,020 155,802 158,92Peça de pedra natural per a rampa de gual de
forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada

A%AUX001 % 1,500 18,520 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 184,72
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-23 F96AUA40 m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió

A0121000 h 0,149 23,300 3,47Oficial 1a
A0140000 h 0,149 19,470 2,90Manobre
B06NN14C m3 0,045 54,598 2,46Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm,
hne-15/p/40

B96AUC40 m 1,000 35,933 35,93Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

A%AUX001 % 1,500 6,370 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 44,86

-24 F9365H11 m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000 h 0,149 23,300 3,47Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,446 19,470 8,68Manobre
B064300B m3 1,050 56,909 59,75Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova,

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

C2005000 h 0,150 4,860 0,73Regle vibratori
A%AUX001 % 1,500 12,150 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 72,81

-25 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t
une-en 10080

A0124000 h 0,018 23,300 0,42Oficial 1a ferrallista
A0134000 h 0,018 20,680 0,37Ajudant ferrallista
B0A14200 kg 0,012 1,081 0,01Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0B34133 m2 1,200 1,676 2,01Malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t
une-en 10080

A%AUX001 % 1,500 0,790 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 2,82

-26 F9DLM860 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5
cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició d'espiga, i col·locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6

A012N000 h 0,992 23,300 23,11Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 1,686 19,470 32,83Manobre
B9DL2348 m2 1,020 30,597 31,21Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular

de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"
D0701641 m3 0,055 78,290 4,31Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 55,940 0,84Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 92,30
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-27 F9DLM861 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5
cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, i
col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

A012N000 h 0,793 23,300 18,48Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 1,587 19,470 30,90Manobre
B9DL2348 m2 1,020 30,597 31,21Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular

de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"
D0701641 m3 0,055 78,290 4,31Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 49,380 0,74Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 85,64

-28 F9DLM862 m2 Paviment de llambordí de tres tipus barrejats segons detall de
projecte, ceràmic klinker, de pedra granítica tipus "silvestre moreno" i
de pedra granítica grisa com la preexistent dins del casc, tots de
forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, en disposició a
trencajunt, i col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

A0140000 h 1,984 19,470 38,63Manobre
A012N000 h 0,992 23,300 23,11Oficial 1a d'obra pública
B9B11200 m2 0,210 63,059 13,24Llambordí granític de 28x5x7 cm de color gris

igual al preexistent a l'interior del casc, amb la
cara vista deixada de serra i la cara interior
rugosa per a garantir l'aferrat.

B9DL2348 m2 0,620 30,597 18,97Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular
de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"

B9B11201 m2 0,210 65,012 13,65Llambordí granític de 28x5x7 cm tipus "silvestre
moreno"  amb la cara vista deixada de serra i la
cara interior rugosa per a garantir l'aferrat.

D0701641 m3 0,055 78,290 4,31Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 61,740 0,93Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 112,84

-29 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica igual que la preexistent a l'interior del
casc antic, cara vista deixada de serra, i cara inferior rugosa per
garantir l'aferrat, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0121000 h 0,793 23,300 18,48Oficial 1a
A0140000 h 0,397 19,470 7,73Manobre

B0G1UC03 m2 1,020 101,292 103,32Paviment de pedra granítica, deixada de serra,
de 60 mm de gruix

D0701641 m3 0,030 78,290 2,35Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 26,210 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 132,27

-30 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

A0150000 h 0,099 20,150 1,99Manobre especialista
C170H000 h 0,100 10,602 1,06Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
A%AUX001 % 2,500 1,990 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 3,10
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-31 M9RHU040 m2 Pavimentació asfàltica puntual per a gual, superior a 6 m2 de
superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb
aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat,
carrega i transport de runes a l'abocador

A012N000 h 0,594 23,300 13,84Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,594 19,470 11,57Manobre
A0150000 h 0,594 20,150 11,97Manobre especialista
B0552100 kg 1,500 0,407 0,61Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de

betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b4 adh(ecr-1)

B2RA61H0 t 0,270 7,438 2,01Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

B9H11251 t 0,250 53,061 13,27Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac
16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític

C1101200 h 0,600 16,444 9,87Compressor amb dos martells pneumàtics
C133A030 h 0,600 12,169 7,30Compactador duplex manual de 700 kg
C170H000 h 0,600 10,602 6,36Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
C1RA1100 m3 0,180 40,763 7,34Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i

recollida amb residus inerts o no especials
A%AUX001 % 2,500 37,380 0,93Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 85,07

-32 FD5J5258 u Caixa sifònica per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i

A012N000 h 4,166 23,300 97,07Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 8,331 19,470 162,20Manobre
B0512401 t 0,009 102,453 0,92Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
B064300C m3 0,066 56,909 3,76Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,

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

B0F1D2A1 u 80,000 0,198 15,84Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

D070A4D1 m3 0,095 121,170 11,51Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX001 % 1,500 259,270 3,89Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 295,19
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-33 FD5Z4DC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 535x335x45 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter

A012N000 h 0,417 23,300 9,72Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,417 19,470 8,12Manobre
B0710250 t 0,040 30,230 1,21Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BD5Z4DC0 u 1,000 27,503 27,50Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb
tanca, per a embornal, de 535x335x45 mm
classe c250 segons norma une-en 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció

A%AUX001 % 1,500 17,840 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 46,82

-34 FD7F9575 m Tub de pvc de 150 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

A012M000 h 0,020 24,080 0,48Oficial 1a muntador
A0140000 h 0,020 19,470 0,39Manobre
BD7F9570 m 1,000 13,548 13,55Tub de pvc de 150 mm de diàmetre nominal de

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

A%AUX001 % 1,500 0,870 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 14,43

-35 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de pvc de
dins a diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

A012N000 h 0,107 23,300 2,49Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,107 19,470 2,08Manobre
B064300C m3 0,135 56,909 7,68Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,

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

A%AUX001 % 1,500 4,570 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 12,32

-36 FD9587JK u Connexió de col.lector de pvc a pou existent, inclòs treballs
addicionals d'excavació, i paleteria per obrir forats al pou i tancar
forats.

A012N000 h 2,479 23,300 57,76Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 4,959 19,470 96,55Manobre
B064300C m3 0,025 56,909 1,42Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,

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

D070A4D1 m3 0,120 121,170 14,54Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX001 % 1,500 154,310 2,31Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 172,58
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-37 FDDZ6DD4 u Bastiment quadrat, amb boca circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre
i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

A012N000 h 0,403 23,300 9,39Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,404 19,470 7,87Manobre
B0710250 t 0,036 30,230 1,09Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDDZ6DD0 u 1,000 126,220 126,22Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400
segons norma une-en 124

A%AUX001 % 1,500 17,260 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 144,83

-38 FDDZ23EG u Modificació per desplaçat de pou de sanejament, per disposició de
paviment, inclòs tots els treballs, enderroc material de parts del pou
existent, remunta de les parets del pou, formació del con, i
arranjament i modificació de connexions preexistents al pou. Inclou
mà d'obra i materials i accessoris necessaris, fins i tot maquinària.

A012N000 h 4,463 23,300 103,99Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 8,926 19,470 173,79Manobre
B064300C m3 0,748 56,909 42,57Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,

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

B0F1D2A1 u 30,000 0,198 5,94Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

BDD15090 m 1,050 42,034 44,14Peça de formigó per a pou circular de diàmetre
80 cm, prefabricada

C1313330 h 0,101 49,590 5,01Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
D070A8B1 m3 0,005 104,590 0,52Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari

cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 m3 0,009 78,290 0,70Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

BDDZV001 u 3,000 3,790 11,37Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

A%AUX001 % 1,500 277,780 4,17Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 392,20

-39 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

A0140000 h 0,168 19,470 3,27Manobre
C1313330 h 0,164 49,590 8,13Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 3,270 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 11,45

-40 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

A0150000 h 0,443 20,150 8,93Manobre especialista
C1313330 h 0,121 49,590 6,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C133A0K0 h 0,450 8,599 3,87Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 8,930 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 18,93
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-41 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

A012M000 h 0,034 24,080 0,82Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,034 20,680 0,70Ajudant muntador
BFYB2305 u 1,000 0,020 0,02Part proporcional d'elements de muntatge per a

tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

BJS51730 m 1,050 1,071 1,12Tub per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm

A%AUX001 % 2,500 1,520 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 2,70

-42 FJSA1061 u Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació
per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control,
als elements gobernats, programat i comprovat

A012M000 h 0,992 24,080 23,89Oficial 1a muntador
BJSA1061 u 1,000 128,815 128,82Programador de reg amb alimentació a 9 v,

sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 6 estacions

A%AUX001 % 2,500 23,890 0,60Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 153,31

-43 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

A012M000 h 0,744 24,080 17,92Oficial 1a muntador
BJSB1110 u 1,000 23,972 23,97Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de

diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9v, per a una pressió màxima de 10 bar

BJSWE100 u 1,000 3,313 3,31Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1"

A%AUX001 % 1,500 17,920 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 45,47

-44 URC010 u Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en
fornícula, amb dos claus de tall de comporta.

mt37svc010a Ut 2,000 5,715 11,43Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar,
de 1/2".

mt37sgl010a Ut 1,000 5,282 5,28Aixeta de purga de 15 mm.
mt37svr010a Ut 1,000 2,808 2,81Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".
mt37aar010a Ut 1,000 11,626 11,63Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm,

segons companyia subministradora.
mt37www010 Ut 1,000 1,375 1,38Material auxiliar per a instal·lacions de

lampisteria.
mo007 h 0,961 20,330 19,54Oficial 1ª lampista.
mo099 h 0,473 17,320 8,19Ajudant lampista.

% % 4,000 60,260 2,41Mitjans auxiliars
Total Arrodonit 62,67
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-45 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A0122000 h 2,975 23,300 69,32Oficial 1a paleta
A0140000 h 1,488 19,470 28,97Manobre
B0512401 t 0,004 102,453 0,41Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
B0F1K2A1 u 72,503 0,208 15,08Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1

D070A4D1 m3 0,076 121,170 9,21Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX001 % 1,500 98,290 1,47Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 124,46

-46 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter

A012N000 h 0,446 23,300 10,39Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,446 19,470 8,68Manobre
B0710150 t 0,005 33,037 0,17Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDKZHJB0 u 1,000 75,476 75,48Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe b125 segons norma
une-en 124

A%AUX001 % 1,500 19,070 0,29Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 95,01

-47 FDKL23M1 u Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de
longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre
exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó
d'obra de fàbrica, inclosos tots els accessoris, tot instal.lat i
comprovat.

mt09mor010c m³ 0,016 113,850 1,82Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/6.

mt09mor010f m³ 0,021 147,420 3,10Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-15,
confeccionat en obra con 450 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/3.

mt01ara010 m³ 0,212 11,802 2,50Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa009a m 2,000 1,060 2,12Connexió de servei de polietilè pe 40, de 20 mm

de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de
gruix, segons une-en 12201-2, inclús p/p
d'accessoris de connexió i peces especials.

mt37sve030b Ut 1,000 3,888 3,89Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
1/2", amb comandament de regle quadrat.

mt37tpa012a Ut 1,000 1,178 1,18Collaret de presa en càrrega de pp, per a tub de
polietilè, de 20 mm de diàmetre exterior, segons
une-en iso 15874-3.

mo040 h 1,211 19,670 23,82Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 1,210 17,340 20,98Ajudant construcció d'obra civil.
mo007 h 4,131 20,330 83,98Oficial 1ª lampista.
mo099 h 1,027 17,320 17,79Ajudant lampista.

% % 4,000 161,180 6,45Mitjans auxiliars
Total Arrodonit 167,63
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-48 07012KL5 u Subministre i col.locació d'armari de comadament, metàl.lic per
pintar, inclosa caixa de seccionament, caixa general de protecció i
mòdul de comptatge monofàsic per l’alimentació de la pilona.

A012N000 h 4,535 23,300 105,67Oficial 1a d'obra pública
A012H000 h 1,036 24,080 24,95Oficial 1a electricista
A013H000 h 2,070 20,650 42,75Ajudant electricista
A012M000 h 1,528 24,080 36,79Oficial 1a muntador
A0140000 h 9,068 19,470 176,55Manobre

B0712KL5M u 1,000 1.140,568 1.140,57Armari de comadament inclosa caixa de
seccionament, metàl.lic per pintar, caixa general
de protecció i mòdul de comptatge monofàsic
per l’alimentació de la pilona.

A%AUX001 % 1,500 386,710 5,80Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 1.533,08

-49 07012KL6 u Subministre i instal·lació de central hidràulica per accionament de
pilona retràctil

A012N000 h 1,479 23,300 34,46Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 2,957 19,470 57,57Manobre
A012M000 h 4,435 24,080 106,79Oficial 1a muntador

B07012KL6N u 1,000 918,207 918,21Subministre de central hidràulica per
accionament de pilona retràctil

A%AUX001 % 1,500 198,820 2,98Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 1.120,01

-50 07012KL9 u Subministre de registre condicionat per la ubicació del motor de la
pilona

A012N000 h 1,479 23,300 34,46Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 2,957 19,470 57,57Manobre
B0712KLJ u 1,000 1.219,763 1.219,76Subministre de registre condicionat per la

ubicació del motor de la pilona
A%AUX001 % 1,500 92,030 1,38Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 1.313,17

-51 070UH43W u Subministre i instal·lació de pilona retràctil electro-hidràulica
automàtica inclòs subministre i col·locació de motllo ( tipus mo-99a o
similar equivalent), amb detector inductiu de final de carrera

A012N000 h 5,323 23,300 124,03Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 10,645 19,470 207,26Manobre
B070UKTE u 1,000 1.810,478 1.810,48Subministre i instal·lació de pilona retràctil

electro-hidràulica automàtica inclòs subministre i
col·locació de motllo ( tipus mo-99a o similar
equivalent)

B070PLEM u 1,000 143,811 143,81Detector inductiu de final de carrera
A%AUX001 % 1,500 331,290 4,97Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 2.290,55

-52 0706UTKL u Subministre i instal·lació de dues unitats d’espira magnètica
ajustable.

A012N000 h 3,746 23,300 87,28Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 7,492 19,470 145,87Manobre

B045KR12G u 1,000 644,947 644,95Subministre i instal·lació de dues unitats d’espira
magnètica ajustable.

A%AUX001 % 1,500 233,150 3,50Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 881,60
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-53 070R23FB u Subministre i col·locació de conjunt format per columna amb semàfor
amb òptiques de leds per a pilona

A012N000 h 2,365 23,300 55,10Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 4,731 19,470 92,11Manobre
BKL23N6T u 1,000 440,210 440,21Subministre i col·locació de conjunt format per

columna amb semàfor amb òptiques de leds per
a pilona

A%AUX001 % 1,500 147,210 2,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 589,63

-54 070WU34J u Subministre i instal·lació d’equip controlador per a un control d’accés
i gestor de senyals externes dels equips detectors de vehicles,
central d’accés i central hidràulica, inclosa la memòria tècnica de
disseny i legalització de tota la instal.lació.

A012N000 h 5,127 23,300 119,46Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 10,251 19,470 199,59Manobre
B74KM54Y u 1,000 1.661,897 1.661,90Subministre i instal·lació d’equip controlador per

a un control d’accés i gestor de senyals externes
dels equips detectors de vehicles, central
d’accés i central hidràulica

B7WGH43K u 1,000 426,473 426,47Documentació tècnica de disseny i legalització
de tota la instal.lació.

A%AUX001 % 1,500 319,050 4,79Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 2.412,21

-55 07TRWH21 u Treballs per la connexió de la xarxa i alimentació elèctrica,
d'instal.lació de pilona automàtica, inclòs elements i accessoris
necessaris, cablejat, i altres materials. Tot instal.lat i comprovat.

A012N000 h 3,943 23,300 91,87Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 7,887 19,470 153,56Manobre
BM23JK15 u 1,000 282,662 282,66Elements i accessoris necessaris, cablejat, i

altres materials, per la connexió a xarxa
elèctrica.

A%AUX001 % 1,500 245,430 3,68Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 531,77

-56 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

A0140000 h 0,168 19,470 3,27Manobre
C1313330 h 0,164 49,590 8,13Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 3,270 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 11,45

-57 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

A0150000 h 0,443 20,150 8,93Manobre especialista
C1313330 h 0,121 49,590 6,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C133A0K0 h 0,450 8,599 3,87Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 8,930 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 18,93

-58 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

A0150000 h 0,296 20,150 5,96Manobre especialista
B031S400 t 1,850 12,447 23,03Sorra de material reciclat mixt de

formigó-ceràmica de 0 a 5 mm
C1313330 h 0,121 49,590 6,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C133A0K0 h 0,300 8,599 2,58Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 5,960 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 37,66
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-59 M21H0001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, accesoris
i elements de subjecció, de fins a 5 m d'alçària com a màxim.

A012H000 h 0,273 24,080 6,57Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,272 20,650 5,62Ajudant electricista
A0140000 h 0,044 19,470 0,86Manobre
C1504R00 h 0,280 37,490 10,50Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
A%AUX001 % 1,500 13,050 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 23,75

-60 MHMY0001 u Col·locació de llum exterior, a façana, accesoris i elements de
subjecció provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a
màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

A012H000 h 0,314 24,080 7,56Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,313 20,650 6,46Ajudant electricista
A0140000 h 0,280 19,470 5,45Manobre
C1504R00 h 0,322 37,490 12,07Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
A%AUX001 % 1,500 19,470 0,29Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 31,83

-61 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

A012H000 h 0,040 24,080 0,96Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,040 20,650 0,83Ajudant electricista
BG312550 m 1,020 2,906 2,96Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de

tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

A%AUX001 % 1,500 1,790 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 4,78

-62 FLMWN23 u Treballs de connexió de lluminària moguda, inclòs accessoris i
material petit, tot instal.lat i comprovat.

A012H000 h 0,992 24,080 23,89Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,992 20,650 20,48Ajudant electricista
BG35URT4 u 1,000 12,745 12,75Accessoris i material petit per a connexió de

nova lluminària.
A%AUX001 % 1,500 44,370 0,67Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 57,79

-63 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de pe corrugat de d=125 mm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó hm-20/p/20/i

A012N000 h 0,014 23,300 0,33Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,014 19,470 0,27Manobre
B064300C m3 0,132 56,909 7,51Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,

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

BG22RL10 m 4,200 2,777 11,66Tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència
a compressió de 250 n, per a canalitzacions
soterrades

A%AUX001 % 1,500 0,600 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 19,78
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-64 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

A0121000 h 0,014 23,300 0,33Oficial 1a
A0140000 h 0,014 19,470 0,27Manobre
B064300C m3 0,099 56,909 5,63Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,

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

BG22TK10 m 4,200 2,003 8,41Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

A%AUX001 % 1,500 0,600 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 14,65

-65 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa
de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
repavimentació, amb morter d'alta resistència

A012N000 h 2,182 23,300 50,84Oficial 1a d'obra pública
A0150000 h 2,182 20,150 43,97Manobre especialista
B0715000 kg 50,000 0,724 36,20Morter polimèric de ciment amb resines

sintètiques i fibres
C1101200 h 0,333 16,444 5,48Compressor amb dos martells pneumàtics

A%AUX001 % 2,500 94,810 2,37Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 138,86

-66 FDKZH9B4 u Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250
segons norma une-en 124, col·locat amb morter

BDKZH9B0 u 1,000 51,106 51,11Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe c250 segons norma
une-en 124

Total Arrodonit 51,11

-67 FDKZH5C4 u Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250
segons norma une-en 124, col.locat amb morter

BDKZH5C0 u 1,000 24,649 24,65Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
dúctil, de la casa "fundición dúctil benito" per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe c250 segons norma
une-en 124

Total Arrodonit 24,65

-68 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

A0140000 h 0,168 19,470 3,27Manobre
C1313330 h 0,164 49,590 8,13Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 3,270 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 11,45
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-69 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

A0150000 h 0,443 20,150 8,93Manobre especialista
C1313330 h 0,121 49,590 6,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C133A0K0 h 0,450 8,599 3,87Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 8,930 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 18,93

-70 F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

A0121000 h 0,074 23,300 1,72Oficial 1a
A0140000 h 0,149 19,470 2,90Manobre

B06NMA2B m3 0,105 48,053 5,05Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/p/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent
de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

A%AUX001 % 1,500 4,620 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 9,74

-71 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/b/20/iia, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

A0140000 h 0,248 19,470 4,83Manobre
B065960B m3 1,100 62,880 69,17Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició iia

A%AUX001 % 1,500 4,830 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 74,07

-72 F31B3000 kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

A0124000 h 0,006 23,300 0,14Oficial 1a ferrallista
A0134000 h 0,008 20,680 0,17Ajudant ferrallista
B0A14200 kg 0,005 1,081 0,01Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
D0B2A100 kg 1,000 0,870 0,87Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

Total Arrodonit 1,19
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-73 K4425025 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000 h 0,019 23,690 0,45Oficial 1a soldador
A0135000 h 0,019 20,760 0,39Ajudant soldador
%NAAA % 2,500 0,840 0,02Despeses auxiliars

B44Z502A kg 1,000 0,992 0,99Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l,
ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

C200P000 h 0,020 3,094 0,06Equip i elements auxiliars per a soldadura
elèctrica

Total Arrodonit 1,91

-74 K4445125 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes i pilars formades
per peça composta, amb perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000 h 0,050 23,690 1,18Oficial 1a soldador
A0135000 h 0,025 20,760 0,52Ajudant soldador
%NAAA % 2,500 1,700 0,04Despeses auxiliars

B44Z502A kg 1,000 0,992 0,99Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l,
ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

C200P000 h 0,025 3,094 0,08Equip i elements auxiliars per a soldadura
elèctrica

Total Arrodonit 2,81

-75 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

A0121000 h 0,197 23,300 4,59Oficial 1a
%NAAA % 1,500 4,590 0,07Despeses auxiliars

B0A63H00 u 1,000 3,928 3,93Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

C200F000 h 0,050 3,699 0,18Màquina taladradora
Total Arrodonit 8,77

-76 K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

A012D000 h 0,693 19,670 13,63Oficial 1a pintor
A013D000 h 0,068 17,340 1,18Ajudant pintor
%NAAA % 1,500 14,810 0,22Despeses auxiliars

B89ZB000 kg 0,255 10,295 2,63Esmalt sintètic
B8ZAA000 kg 0,204 12,179 2,48Imprimació antioxidant

Total Arrodonit 20,14

-77 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

A012P000 h 0,893 26,910 24,03Oficial 1a jardiner
A013P000 h 0,893 23,890 21,33Ajudant jardiner
BR3P2150 m3 1,111 65,012 72,23Terra vegetal de jardineria de categoria alta,

amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de
0,8 m3

A%AUX001 % 1,500 45,360 0,68Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 118,27
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-78 FR4JQP21 u Subministrament de wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l

BR4JQP21 u 1,000 5,524 5,52Wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l
Total Arrodonit 5,52

-79 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

A012P000 h 0,010 26,910 0,27Oficial 1a jardiner
A012P200 h 0,020 25,210 0,50Oficial 2a jardiner
A013P000 h 0,238 23,890 5,69Ajudant jardiner
B0111000 m3 0,010 1,240 0,01Aigua

A%AUX001 % 1,500 6,460 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 6,57

-80 FR4ACD11 u Subministrament de bougainvillea de 3 m d'alçada, sp. - Aro en
contenidor d'30 l

BR4ACD11 u 1,000 29,456 29,46Bougainvillea de 3 m d'alçada, sp. - Aro en
contenidor d'30 l

Total Arrodonit 29,46

-81 FR68466B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació
de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg, inclòs part
proporcional de 4 tramades de 2 m de guies a la paret, i fins i tot el
pintat del mateix color que la façana.

A012P000 h 0,497 26,910 13,37Oficial 1a jardiner
A012P200 h 0,993 25,210 25,03Oficial 2a jardiner
A013P000 h 0,199 23,890 4,75Ajudant jardiner
B0111000 m3 0,029 1,240 0,04Aigua
BR341150 m3 0,014 54,867 0,77Compost de classe i, d'origen vegetal, segons

ntj 05c, subministrat en sacs de 0,8 m3
A%AUX001 % 1,500 43,150 0,65Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 44,61

-82 11TJ45ML pa Mesures de seguretat i salut en fase d'obra

Sense descomp… 81.533,73
Total Arrodonit 81.533,73

-83 11TKP34M pa Execució del programa de control de qualitat

Sense descomp… 81.533,73
Total Arrodonit 81.533,73
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PRESSUPOSTOS PARCIALS
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 K1A25200 U Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final

Total : 5,000 205,00 € 1.025,00 €

01-2 K1A1U009 U Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb
memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base
fotogràfica i estratigrafíes del material aqueòlogic dels edificis analitzats i
de les excavacions realitzades, segons plec de condicions tècniques del
servei de patrimoni arquitectònic del departament de cultura de la
generalitat de catalunya

Total : 1,000 1.190,16 € 1.190,16 €

01-3 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol
zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics.

Total : 2,000 105,18 € 210,36 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ 2.425,52 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS I ENRETIRADA D'ELEMENTS URBANS

02-1 F2191306 M Demolició de vorada de qualsevol tipus, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Total : 129,165 3,90 € 503,74 €

02-2 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

Total : 109,748 4,53 € 497,16 €

02-3 F2194JK5 M2 Demolició de paviment de panots o de pedres irregulars col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Total : 104,549 6,72 € 702,57 €

02-4 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins
a una fondària de 20 cm

Total : 89,204 3,41 € 304,19 €

02-5 F2194XK5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Total : 14,618 5,29 € 77,33 €

02-6 F2194XL5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Total : 192,101 4,00 € 768,40 €

02-7 F2R54270 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Total : 80,534 6,41 € 516,22 €

02-8 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Total : 80,534 19,49 € 1.569,61 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 DEMOLICIONS I ENRETIRADA D'ELEMENTS URBANS 4.939,22 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1 F221C272 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Total : 56,006 3,60 € 201,62 €

03-2 F2224123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Total : 36,259 7,56 € 274,12 €

03-3 F222H220 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics

Total : 11,917 8,32 € 99,15 €

03-4 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

Total : 373,370 1,28 € 477,91 €

03-5 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
pm

Total : 56,006 27,57 € 1.544,09 €

03-6 F2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Total : 125,018 5,37 € 671,35 €

03-7 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Total : 125,018 4,66 € 582,58 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 MOVIMENT DE TERRES 3.850,82 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS

04-1 F9787G81 M Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària,
acabat remolinat

Total : 73,038 9,85 € 719,42 €

04-2 F961A87G M Vorada de pedra granítica tipus "silvestre moreno", escairada, buixardada,
de forma recta, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35
cm d'alçària i rejuntada

Total : 44,316 51,55 € 2.284,49 €

04-3 F981LG9F U Capçal de gual de pedra granítica tipus "silvestre moreno"serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 60 cm, amb el plec en forma triangular,
d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Total : 8,000 321,35 € 2.570,80 €

04-4 F9811G6F M Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica granítica
tipus "silvestre moreno" serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió

Total : 20,843 184,72 € 3.850,12 €

04-5 F96AUA40 M Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

Total : 16,550 44,86 € 742,43 €

04-6 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Total : 47,847 72,81 € 3.483,74 €

04-7 F9Z4AA15 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en
10080

Total : 318,982 2,82 € 899,53 €

04-8 F9DLM860 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7
cm de gruix, tipus "romana" en disposició d'espiga, i col·locat i rejuntat amb
morter de ciment 1:6

Total : 71,894 92,30 € 6.635,82 €

04-9 F9DLM861 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7
cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, i col·locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6

Total : 163,688 85,64 € 14.018,24 €

04-10 F9DLM862 M2 Paviment de llambordí de tres tipus barrejats segons detall de projecte,
ceràmic klinker, de pedra granítica tipus "silvestre moreno" i de pedra
granítica grisa com la preexistent dins del casc, tots de forma rectangular
de 28x5 cm i 7 cm de gruix, en disposició a trencajunt, i col·locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6

Total : 83,400 112,84 € 9.410,86 €
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04-11 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica igual que la preexistent a l'interior del casc
antic, cara vista deixada de serra, i cara inferior rugosa per garantir
l'aferrat, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Total : 3,880 132,27 € 513,21 €

04-12 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Total : 63,796 3,10 € 197,77 €

04-13 M9RHU040 M2 Pavimentació asfàltica puntual per a gual, superior a 6 m2 de superfície i
de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense
afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a
l'abocador

Total : 9,706 85,07 € 825,69 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 PAVIMENTS 46.152,12 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

05-1 FD5J5258 U Caixa sifònica per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10
sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i

Total : 6,000 295,19 € 1.771,14 €

05-2 FD5Z4DC4 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
535x335x45 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 8 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

Total : 6,000 46,82 € 280,92 €

05-3 FD7F9575 M Tub de pvc de 150 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Total : 41,800 14,43 € 603,17 €

05-4 FD957470 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de pvc de dins a
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Total : 41,800 12,32 € 514,98 €

05-5 FD9587JK U Connexió de col.lector de pvc a pou existent, inclòs treballs addicionals
d'excavació, i paleteria per obrir forats al pou i tancar forats.

Total : 6,000 172,58 € 1.035,48 €

05-6 FDDZ6DD4 U Bastiment quadrat, amb boca circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400
segons norma une-en 124, col·locat amb morter

Total : 4,000 144,83 € 579,32 €

05-7 FDDZ23EG U Modificació per desplaçat de pou de sanejament, per disposició de
paviment, inclòs tots els treballs, enderroc material de parts del pou
existent, remunta de les parets del pou, formació del con, i arranjament i
modificació de connexions preexistents al pou. Inclou mà d'obra i materials
i accessoris necessaris, fins i tot maquinària.

Total : 1,000 392,20 € 392,20 €

05-8 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Total : 9,764 11,45 € 111,80 €

05-9 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Total : 5,696 18,93 € 107,83 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT 5.396,84 €

Pàgina: 75

Pressupostos Parcials

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS DE REG

06-1 FJS51732 M Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Total : 28,000 2,70 € 75,60 €

06-2 FJSA1061 U Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Total : 1,000 153,31 € 153,31 €

06-3 FJSB1111 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Total : 1,000 45,47 € 45,47 €

06-4 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en
fornícula, amb dos claus de tall de comporta.

Total : 1,000 62,67 € 62,67 €

06-5 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total : 1,000 124,46 € 124,46 €

06-6 FDKZHJB4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en
124, col·locat amb morter

Total : 1,000 95,01 € 95,01 €

06-7 FDKL23M1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud,
formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10
atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica,
inclosos tots els accessoris, tot instal.lat i comprovat.

Total : 1,000 167,63 € 167,63 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 INSTAL.LACIONS DE REG 724,15 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 INSTAL.LACIONS PER PILONA AUTOMÀTICA

07-1 07012KL5 U Subministre i col.locació d'armari de comadament, metàl.lic per pintar,
inclosa caixa de seccionament, caixa general de protecció i mòdul de
comptatge monofàsic per l’alimentació de la pilona.

Total : 1,000 1.533,08 € 1.533,08 €

07-2 07012KL6 U Subministre i instal·lació de central hidràulica per accionament de pilona
retràctil

Total : 1,000 1.120,01 € 1.120,01 €

07-3 07012KL9 U Subministre de registre condicionat per la ubicació del motor de la pilona

Total : 1,000 1.313,17 € 1.313,17 €

07-4 070UH43W U Subministre i instal·lació de pilona retràctil electro-hidràulica automàtica
inclòs subministre i col·locació de motllo ( tipus mo-99a o similar
equivalent), amb detector inductiu de final de carrera

Total : 1,000 2.290,55 € 2.290,55 €

07-5 0706UTKL U Subministre i instal·lació de dues unitats d’espira magnètica ajustable.

Total : 1,000 881,60 € 881,60 €

07-6 070R23FB U Subministre i col·locació de conjunt format per columna amb semàfor amb
òptiques de leds per a pilona

Total : 2,000 589,63 € 1.179,26 €

07-7 070WU34J U Subministre i instal·lació d’equip controlador per a un control d’accés i
gestor de senyals externes dels equips detectors de vehicles, central
d’accés i central hidràulica, inclosa la memòria tècnica de disseny i
legalització de tota la instal.lació.

Total : 1,000 2.412,21 € 2.412,21 €

07-8 07TRWH21 U Treballs per la connexió de la xarxa i alimentació elèctrica, d'instal.lació de
pilona automàtica, inclòs elements i accessoris necessaris, cablejat, i altres
materials. Tot instal.lat i comprovat.

Total : 1,000 531,77 € 531,77 €

07-9 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Total : 7,203 11,45 € 82,47 €

07-10 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Total : 3,087 18,93 € 58,44 €

07-11 F2285SS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Total : 3,087 37,66 € 116,26 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 INSTAL.LACIONS PER PILONA AUTOMÀTICA 11.518,82 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 INSTAL.LACIONS VARIES

08-1 M21H0001 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, accesoris i
elements de subjecció, de fins a 5 m d'alçària com a màxim.

Total : 1,000 23,75 € 23,75 €

08-2 MHMY0001 U Col·locació de llum exterior, a façana, accesoris i elements de subjecció
provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats
amb fixacions mecàniques

Total : 1,000 31,83 € 31,83 €

08-3 FG312552 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Total : 15,000 4,78 € 71,70 €

08-4 FLMWN23 U Treballs de connexió de lluminària moguda, inclòs accessoris i material
petit, tot instal.lat i comprovat.

Total : 1,000 57,79 € 57,79 €

08-5 FDG34377 M Canalització amb quatre tubs de pe corrugat de d=125 mm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Total : 10,154 19,78 € 200,85 €

08-6 FDG54477 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó hm-20/p/20/i

Total : 10,154 14,65 € 148,76 €

08-7 M9RZU011 U Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous
de clavegueres o altres serveis, en obres de repavimentació, amb morter
d'alta resistència

Total : 9,000 138,86 € 1.249,74 €

08-8 FDKZH9B4 U Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter

Total : 4,000 51,11 € 204,44 €

08-9 FDKZH5C4 U Subministre de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma
une-en 124, col.locat amb morter

Total : 2,000 24,65 € 49,30 €

08-10 F2225232 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Total : 9,135 11,45 € 104,60 €

08-11 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Total : 6,090 18,93 € 115,28 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 INSTAL.LACIONS VARIES 2.258,04 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SERRALLERIA

09-1 F3Z152P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Total : 12,010 9,74 € 116,98 €

09-2 F31522H1 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Total : 4,804 74,07 € 355,83 €

09-3 F31B3000 KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2

Total : 401,800 1,19 € 478,14 €

09-4 K4425025 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Total : 74,000 1,91 € 141,34 €

09-5 K4445125 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes i pilars formades per
peça composta, amb perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Total : 610,000 2,81 € 1.714,10 €

09-6 K4ZWMB01 U Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i
femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Total : 4,000 8,77 € 35,08 €

09-7 K894BBJ0 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Total : 36,000 20,14 € 725,04 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 SERRALLERIA 3.566,51 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 JARDINERIA

10-1 FR3P2154 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

Total : 1,166 118,27 € 137,90 €

10-2 FR4JQP21 U Subministrament de wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l

Total : 16,000 5,52 € 88,32 €

10-3 FR662331 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer
reg

Total : 16,000 6,57 € 105,12 €

10-4 FR4ACD11 U Subministrament de bougainvillea de 3 m d'alçada, sp. - Aro en contenidor
d'30 l

Total : 5,000 29,46 € 147,30 €

10-5 FR68466B U Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de
clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg, inclòs part proporcional de 4 tramades de 2
m de guies a la paret, i fins i tot el pintat del mateix color que la façana.

Total : 5,000 44,61 € 223,05 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 JARDINERIA 701,69 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 SEGURETAT I SALUT

11-1 11TJ45ML PA Mesures de seguretat i salut en fase d'obra

Total : 0,020 81.533,73 € 1.630,67 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 11 SEGURETAT I SALUT 1.630,67 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 CONTROL DE QUALITAT

12-1 11TKP34M PA Execució del programa de control de qualitat

Total : 0,010 81.533,73 € 815,34 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 12 CONTROL DE QUALITAT 815,34 €
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RESUM DEL PRESSUPOST

Nº Denominació Import

01 Treballs previs i implantació .............................................................................................… 2.425,52 €
02 Demolicions i enretirada d'elements urbans ....................................................................… 4.939,22 €
03 Moviment de terres ...........................................................................................................… 3.850,82 €
04 Paviments .........................................................................................................................… 46.152,12 €
05 Instal.lacions de sanejament ............................................................................................… 5.396,84 €
06 Instal.lacions de reg .........................................................................................................… 724,15 €
07 Instal.lacions per pilona automàtica .................................................................................… 11.518,82 €
08 Instal.lacions varies ..........................................................................................................… 2.258,04 €
09 Serralleria .........................................................................................................................… 3.566,51 €
10 Jardineria ..........................................................................................................................… 701,69 €
11 Seguretat i salut ...............................................................................................................… 1.630,67 €
12 Control de qualitat ............................................................................................................… 815,34 €

  Total Pressupost d'Execució Material  83.979,74 €

 Despeses Generals 13,000 % 10.917,37 €
 Benefici Industrial 6,000 % 5.038,78 €

 Total Pressupost de Contracta  99.935,89 €

 I.V.A 21,000 % 20.986,54 €

 Total Pressupost de Licitació  120.922,43 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat decent  vint mil nou-cents vint-i-dos amb quaranta-tres Euros
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