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AMIDAMENTS

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 F219U201 U Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de
serveis

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

6 6,000

Total U d'Amidament : 6,000

01-2 M21B0002 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de
senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre
parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

St Sebastià 5 5,000
Tints 1 1,000
Carrer Sota Muralla 1 1,000
Bullidor/Torrassa 1 1,000
Baixada de la font 3 3,000

Total U d'Amidament : 11,000

01-3 M21BU510 U Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada
sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

St Sebastià 7 7,000
Tints 1 1,000
Carrer Sota Muralla 3 3,000
Bullidor/Torrassa 1 1,000
Baixada de la font 4 4,000
Carrer de la Font 1 1,000

Total U d'Amidament : 17,000

01-4 M21Q1002 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

St. Sebastià 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

01-5 M21Q2001 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a
45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

St. Sebastià 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

01-6 M21BU570 U Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

St Sebastià 12 12,000
Tints 2 2,000
Sota muralla 4 4,000
Bullidor/Torrassa 2 2,000
Baixada de la font 6 6,000
Carrer de la Font 1 1,000

Total U d'Amidament : 27,000

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



01-7 F21QQA01 U Retirada de pilona formigó, pedra o d'altre material metàl.lic o de plàstic,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pilona Tints 1 1,000
La Font de l'Almirall 4 4,000

Total U d'Amidament : 5,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

02-1 F2192C05 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 1 8,610 8,610

1 169,530 169,530
1 14,500 14,500

Carrer sota muralla 1 261,160 261,160
Carrer de la Font 1 83,380 83,380

Total M d'Amidament : 537,180

02-2 F2194JB5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 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

Carrer Sant
Sebastià 0,75 6,500 4,875

0,75 134,550 100,913
0,75 22,140 16,605

Carrer Sota muralla 0,75 164,380 123,285
Carrer La Font 0,75 55,200 41,400

Total M2 d'Amidament : 287,078

02-3 F2194JB1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 0,25 6,500 1,625

0,25 134,550 33,638
0,25 22,140 5,535

Carrer Sota muralla 0,25 164,380 41,095
Carrer La Font 0,25 55,200 13,800

Total M2 d'Amidament : 95,693

02-4 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de 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

Carrer Sant
Sebastià 1 102,570 102,570

1 163,460 163,460
Tints 1 45,050 45,050
Baixada de la Font 1 103,710 103,710
Carrer de la Font 1 50,830 50,830
Font de l'Almirall 1 55,660 55,660

Total M2 d'Amidament : 521,280

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



02-5 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

St. Sebastià 1 29,530 29,530
1 6,050 6,050
1 53,230 53,230
1 156,580 156,580
1 68,880 68,880
1 47,530 47,530

Tints 1 4,150 4,150
1 3,900 3,900

Carrer Sota Muralla 1 131,070 131,070
1 70,620 70,620
1 64,110 64,110

Bullidor/Torrassa 1 19,500 19,500
Carrer Sota Muralla 1 102,020 102,020

1 97,420 97,420
Baixada de la Font 1 6,500 6,500
Carrer de la Font 1 71,250 71,250

1 66,900 66,900
La Font de l'Almirall 1 6,150 6,150

Total M d'Amidament : 1.005,390

02-6 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

Reixes sanejament 1 17,420 0,500 0,400 3,484
Vorada i rigola 1 467,900 0,450 0,300 63,167

Total M3 d'Amidament : 66,651

02-7 F2R64270 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 i rigola 1,2 537,180 0,400 0,300 77,354
Paviment panot 2,4 191,385 0,170 78,085
Paviment formigó 1,2 521,280 0,150 93,830

Total M3 d'Amidament : 249,269

02-8 F2RA61H0 M3 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)

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorada i rigola 1,2 537,180 0,400 0,300 77,354
Paviment panot 2,4 191,385 0,170 78,085
Paviment formigó 1,2 521,280 0,150 93,830

Total M3 d'Amidament : 249,269

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PAVIMENTACIÓ

03-9 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material al 98% del pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Passos amb trànsit
Carrer Sant
Sebastià 1 102,570 0,050 5,129

1 163,460 0,050 8,173
Tints 1 45,050 0,050 2,253
Baixada de la Font 1 103,710 0,050 5,186
Font de l'Almirall 1 70,560 0,050 3,528

Total M3 d'Amidament : 24,269

03-1 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

Voreres a refer
Carrer Sant
Sebastià 1 6,500 0,150 0,975

1 134,550 0,150 20,183
1 22,140 0,150 3,321

Carrer Sota muralla 1 164,380 0,150 24,657
Carrer La Font 1 55,200 0,150 8,280
Passos amb trànsit
Carrer Sant
Sebastià 1 102,570 0,150 15,386

1 163,460 0,150 24,519
Tints 1 45,050 0,150 6,758
Baixada de la Font 1 103,710 0,150 15,557
Font de l'Almirall 1 70,560 0,150 10,584

Total M3 d'Amidament : 130,220

03-2 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

Passos amb trànsit
Carrer Sant
Sebastià 1 102,570 0,150 15,386

1 163,460 0,150 24,519
Tints 1 45,050 0,150 6,758
Baixada de la Font 1 103,710 0,150 15,557
Font de l'Almirall 1 55,660 0,150 8,349

1 0,080 0,080

Total M2 d'Amidament : 70,649

03-3 F9787G41 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 25 a 30 cm d'alçària,
acabat remolinat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 1 10,800 10,800

1 1,700 1,700
1 156,730 156,730

Carrer Sota Muralla 1 128,830 128,830
1 96,400 96,400

Carrer de la Font 1 65,120 65,120
Tints 1 4,430 4,430

Total M d'Amidament : 464,010

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



03-4 F961A59A M Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada
mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de
projecte, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 1 10,800 10,800

1 3,580 3,580
1 1,700 1,700
1 156,730 156,730

Carrer Sota Muralla 1 128,830 128,830
1 96,400 96,400

Carrer de la Font 1 65,120 65,120

Total M d'Amidament : 463,160

03-5 F9DLM861 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i
7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb
beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat
amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades
resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats,
amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit
intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,15 1.168,790 175,319
-15,360 -15,360
-20,560 -20,560

Total M2 d'Amidament : 139,399

03-6 F9DLM864 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i
5 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb
beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat
amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades
resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats,
amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit
intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,6 1.168,790 701,274

Total M2 d'Amidament : 701,274

03-7 F9DLM560 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i
5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de
5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor
ppn de mapei o similar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,25 1.168,790 292,198

Total M2 d'Amidament : 292,198

03-8 F9DLM875 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i
5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de
5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor
ppn de mapei o similar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



Zones amb trànsit
rodat
La Font 1 40,000 40,000
Baixada de la Font 1 113,000 113,000
Plataforma 1 174,500 174,500
Sant Sebastià 1 34,500 34,500

1 32,000 32,000

Total M2 d'Amidament : 394,000

03-9 F9G1C242 M3 Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Passos elevats 1 5,000 4,000 0,120 2,400
1 5,000 3,500 0,120 2,100

Total M3 d'Amidament : 4,500

03-10 F9B1U010 M2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació,
col.locades amb morter de ciment 1:6, elabroat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carre Sant
Sebastià 2 5,200 0,600 6,240

2 4,000 0,600 4,800
2 3,500 0,600 4,200

Tints 1 46,400 46,400
Carres Sota muralla 2 3,400 0,600 4,080

1 3,250 0,600 1,950
1 3,400 0,600 2,040

Baixada de la font 1 4,800 0,600 2,880
1 3,900 0,600 2,340

Font de l'Almirall 1 3,200 0,600 1,920
1 4,700 0,600 2,820
1 0,001 0,001

Total M2 d'Amidament : 79,671

03-11 FQ42GLM U Col.locació de pilona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra,
inclòs part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

La Font de l'Almirall 4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

03-12 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix,
acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sant Sebastià 2 2,000 0,600 2,400
2 1,800 0,600 2,160

Tints 2 1,800 0,600 2,160
Bullidor 4 1,800 0,600 4,320
Baixada de la Font 2 1,800 0,600 2,160
La Font 2 1,800 0,600 2,160

Total M2 d'Amidament : 15,360

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



03-13 F9KMRT45 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i
6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de
5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor
ppn de mapei o similar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

La Font 1 1,200 1,200
Baixada de la Font 1 1,050 1,050

1 1,280 1,280
Bullidor 1 0,780 0,780

1 1,920 1,920
1 0,260 0,260
1 2,060 2,060

Tints 1 0,780 0,780
1 1,400 1,400
1 0,830 0,830
1 0,710 0,710

Sant Sebastià 1 1,930 1,930
1 1,950 1,950
1 0,856 0,856
1 1,650 1,650
1 0,800 0,800
1 1,100 1,100

Total M2 d'Amidament : 20,556

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 SANEJAMENT

04-1 IUS081b M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat,
de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de
foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià

1 3,920 3,920
1 3,540 3,540

Carre Sota Muralla 1 3,220 3,220
1 3,540 3,540

Carre La Font 1 3,200 3,200

Total M d'Amidament : 17,420

04-2 M9RZU021 U Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs
en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Reixa Sant
Sebastià 1 1,000
Reixa Baixada de
la Font 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

04-3 JL1245MK U Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos
treballs de moviment de terres,  demolicions, paleteria i materials
necessaris per la connexió a xarxes existents.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

6 6,000

Total U d'Amidament : 6,000

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE REG

05-4 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

Arbres 46 1,200 55,200
Parterres 0,3 166,000 49,800

0,75 122,000 91,500
0,75 92,000 69,000

0,2 65,000 13,000

Total M d'Amidament : 278,500

05-1 FFB19455 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 1 10,000 10,000
Carrer Sota Muralla 1 35,000 35,000
Carrer de la Font 1 22,000 22,000

Total M d'Amidament : 67,000

05-2 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

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

reg 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

05-3 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

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

reg 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

05-4 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.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

05-5 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

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arqueta connexió,
electrovàlvules i
comptador 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



05-6 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

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arqueta connexió,
electrovàlvules i
comptador 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

05-7 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.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS VARIS

06-1 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous
de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb
morter de ciment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Serveis 21 21,000

Total U d'Amidament : 21,000

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 JARDINERIA

07-2 FR44E21A U Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a
18 cm de perímetre

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 16 16,000
Carrer Sota Muralla 22 22,000
Carrer de la Font 8 8,000

Total U d'Amidament : 46,000

07-3 FR61123B U Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 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

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 16 16,000
Carrer Sota Muralla 22 22,000
Carrer de la Font 8 8,000

Total U d'Amidament : 46,000

07-4 FRZ21A23 U Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau
de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons
del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer Sant
Sebastià 16 16,000
Carrer Sota Muralla 22 22,000
Carrer de la Font 8 8,000

Total U d'Amidament : 46,000

07-1 FR3P2111 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parterres 1 285,000 0,600 0,200 34,200

Total M3 d'Amidament : 34,200

07-2 FR4ACD11 U Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

07-3 FR491433 U Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 40,000 160,000

Total U d'Amidament : 160,000

07-4 FR4H3433 U Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,5 l

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments
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8 20,000 160,000

Total U d'Amidament : 160,000

07-5 FR4BK233 U Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 40,000 160,000

Total U d'Amidament : 160,000

07-6 FR4FC811 U Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

8 20,000 160,000

Total U d'Amidament : 160,000

07-7 FR6B1154 U Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 320,000 320,000

Total U d'Amidament : 320,000

07-8 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

1 320,000 320,000

Total U d'Amidament : 320,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 MOBILIRI URBÀ

08-9 FQ42F027 U Subministre i col.locació de pilona flexible model baliza de color negre de
sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

6 6,000

Total U d'Amidament : 6,000

08-10 FQ42F025 U Subministre i col.locació de pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color
negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

6 6,000

Total U d'Amidament : 6,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT

09-1 11TKP36L PA Mesures de seguretat i salut en obra
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,02 0,020

Total Pa d'Amidament : 0,020

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 CONTROL DE QUALITAT

10-1 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

                     

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



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 F219U201 U Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis
TOTAL EUROS PER U 56,94 € cinquanta-sis amb

noranta-quatre Euros

01-2 M21B0002 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de senyalització o
informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de
superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i aplec

TOTAL EUROS PER U 11,13 € onze amb tretze Euros

01-3 M21BU510 U Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 7,73 € set amb setanta-tres Euros

01-4 M21Q1002 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

TOTAL EUROS PER U 29,21 € vint-i-nou amb vint-i-u
Euros

01-5 M21Q2001 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm
de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

TOTAL EUROS PER U 9,78 € nou amb setanta-vuit
Euros

01-6 M21BU570 U Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 7,70 € set amb setanta Euros

01-7 F21QQA01 U Retirada de pilona formigó, pedra o d'altre material metàl.lic o de plàstic, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 6,27 € sis amb vint-i-set Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

02-1 F2192C05 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M 4,10 € quatre amb deu Euros

02-2 F2194JB5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 5,11 € cinc amb onze Euros

02-3 F2194JB1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 8,04 € vuit amb quatre Euros

02-4 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de 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 5,88 € cinc amb vuitanta-vuit
Euros

02-5 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
TOTAL EUROS PER M 1,93 € u amb noranta-tres Euros

02-6 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 5,53 € cinc amb cinquanta-tres
Euros

02-7 F2R64270 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 5,66 € cinc amb seixanta-sis
Euros

Pàgina: 15

Quadre de Preus nº1

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU



02-8 F2RA61H0 M3 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)

TOTAL EUROS PER M3 9,43 € nou amb quaranta-tres
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PAVIMENTACIÓ

03-1 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm

TOTAL EUROS PER M3 27,66 € vint-i-set amb seixanta-sis
Euros

03-2 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 72,95 € setanta-dos amb
noranta-cinc Euros

03-3 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 2,66 € dos amb seixanta-sis
Euros

03-4 F9787G41 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 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

TOTAL EUROS PER M 5,70 € cinc amb setanta Euros

03-5 F961A59A M Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada
mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

TOTAL EUROS PER M 34,97 € trenta-quatre amb
noranta-set Euros

03-6 F9DLM861 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm,
subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

TOTAL EUROS PER M2 62,35 € seixanta-dos amb
trenta-cinc Euros

03-7 F9DLM864 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm,
subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

TOTAL EUROS PER M2 54,83 € cinquanta-quatre amb
vuitanta-tres Euros

03-8 F9DLM560 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm
de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència
cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb
baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment
ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a
sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

TOTAL EUROS PER M2 20,41 € vint amb quaranta-u Euros
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03-9 F9DLM875 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm
de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència
cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb
baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment
ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a
sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

TOTAL EUROS PER M2 52,34 € cinquanta-dos amb
trenta-quatre Euros

03-10 F9G1C242 M3 Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
reglejat

TOTAL EUROS PER M3 69,42 € seixanta-nou amb
quaranta-dos Euros

03-11 F9B1U010 M2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col.locades
amb morter de ciment 1:6, elabroat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment.

TOTAL EUROS PER M2 62,16 € seixanta-dos amb setze
Euros

03-12 FQ42GLM U Col.locació de pilona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra, inclòs
part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.

TOTAL EUROS PER U 45,99 € quaranta-cinc amb
noranta-nou Euros

03-13 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb
tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

TOTAL EUROS PER M2 69,88 € seixanta-nou amb
vuitanta-vuit Euros

03-14 F9KMRT45 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de
gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa
blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima
absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al
rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions
elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

TOTAL EUROS PER M2 56,76 € cinquanta-sis amb
setanta-sis Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 SANEJAMENT

04-1 IUS081b M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000
mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil,
classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.

TOTAL EUROS PER M 198,26 € cent  noranta-vuit amb
vint-i-sis Euros

04-2 M9RZU021 U Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

TOTAL EUROS PER U 184,91 € cent  vuitanta-quatre amb
noranta-u Euros

04-3 JL1245MK U Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos treballs de
moviment de terres,  demolicions, paleteria i materials necessaris per la connexió
a xarxes existents.

TOTAL EUROS PER U 257,45 € dos-cents cinquanta-set
amb quaranta-cinc Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE REG

05-1 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 2,65 € dos amb seixanta-cinc
Euros

05-2 FFB19455 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 9,87 € nou amb vuitanta-set
Euros

05-3 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 152,76 € cent  cinquanta-dos amb
setanta-sis Euros

05-4 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 45,05 € quaranta-cinc amb cinc
Euros

05-5 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 62,30 € seixanta-dos amb trenta
Euros

05-6 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 115,91 € cent  quinze amb
noranta-u Euros

05-7 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 90,77 € noranta amb setanta-set
Euros

05-8 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 257,49 € dos-cents cinquanta-set
amb quaranta-nou Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS VARIS

06-1 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb morter de
ciment

TOTAL EUROS PER U 45,40 € quaranta-cinc amb
quaranta Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 JARDINERIA

07-1 FR44E21A U Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm
de perímetre

TOTAL EUROS PER U 115,20 € cent  quinze amb vint
Euros

07-2 FR61123B U Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 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

TOTAL EUROS PER U 14,59 € catorze amb
cinquanta-nou Euros

07-3 FRZ21A23 U Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de
secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

TOTAL EUROS PER U 12,65 € dotze amb seixanta-cinc
Euros

07-4 FR3P2111 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

TOTAL EUROS PER M3 54,75 € cinquanta-quatre amb
setanta-cinc Euros

07-5 FR4ACD11 U Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l
TOTAL EUROS PER U 3,61 € tres amb seixanta-u Euros

07-6 FR491433 U Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l
TOTAL EUROS PER U 3,58 € tres amb cinquanta-vuit

Euros

07-7 FR4H3433 U Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l
TOTAL EUROS PER U 1,44 € u amb quaranta-quatre

Euros

07-8 FR4BK233 U Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l
TOTAL EUROS PER U 3,50 € tres amb cinquanta Euros

07-9 FR4FC811 U Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l
TOTAL EUROS PER U 2,10 € dos amb deu Euros

07-10 FR6B1154 U Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

TOTAL EUROS PER U 0,73 € zero amb setanta-tres
Euros

07-11 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 1,63 € u amb seixanta-tres Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 MOBILIRI URBÀ

08-1 FQ42F027 U Subministre i col.locació de pilona flexible model baliza de color negre de
sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

TOTAL EUROS PER U 125,10 € cent  vint-i-cinc amb deu
Euros

08-2 FQ42F025 U Subministre i col.locació de pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o
similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

TOTAL EUROS PER U 55,52 € cinquanta-cinc amb
cinquanta-dos Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT

09-1 11TKP36L PA Mesures de seguretat i salut en obra
TOTAL EUROS PER PA 150.010,08 € cent  cinquanta mil deu

amb vuit Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 CONTROL DE QUALITAT

10-1 11TKP34M PA Execució del programa de control de qualitat
TOTAL EUROS PER PA 150.010,08 € cent  cinquanta mil deu

amb vuit 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 F219U201 u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis

Mà d'obra 43,06 €
Maquinària 13,88 €

TOTAL EUROS P… U 56,94 €

01-2 M21B0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de senyalització o
informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de
superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i aplec

Mà d'obra 10,97 €
Mitjans auxiliars 0,16 €

TOTAL EUROS P… U 11,13 €

01-3 M21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Mà d'obra 7,62 €
Mitjans auxiliars 0,11 €

TOTAL EUROS P… U 7,73 €

01-4 M21Q1002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Mà d'obra 28,78 €
Mitjans auxiliars 0,43 €

TOTAL EUROS P… U 29,21 €

01-5 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm
de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Mà d'obra 6,84 €
Maquinària 2,84 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… U 9,78 €

01-6 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 6,38 €
Maquinària 1,22 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… U 7,70 €

01-7 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, pedra o d'altre material metàl.lic o de plàstic, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Mà d'obra 4,14 €
Maquinària 2,07 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… U 6,27 €

Pàgina: 22

Quadre de Preus Nº2

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES
02-1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb

compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Mà d'obra 2,16 €
Maquinària 1,91 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 4,10 €

02-2 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Maquinària 5,11 €

TOTAL EUROS P… M2 5,11 €

02-3 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Mà d'obra 5,31 €
Maquinària 2,65 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… M2 8,04 €

02-4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de 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 5,88 €

TOTAL EUROS P… M2 5,88 €

02-5 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Mà d'obra 1,15 €
Maquinària 0,75 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 1,93 €

02-6 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 0,92 €
Maquinària 4,60 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 5,53 €

02-7 F2R64270 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 5,66 €

TOTAL EUROS P… M3 5,66 €

02-8 F2RA61H0 m3 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)

Materials 9,43 €

TOTAL EUROS P… M3 9,43 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PAVIMENTACIÓ
03-1 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i

piconatge del material al 98% del pm

Mà d'obra 0,76 €
Maquinària 5,67 €
Materials 21,22 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 27,66 €

03-2 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 9,60 €
Maquinària 0,68 €
Materials 62,53 €
Mitjans auxiliars 0,14 €

TOTAL EUROS P… M3 72,95 €

03-3 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 0,64 €
Materials 2,01 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M2 2,66 €

03-4 F9787G41 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 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Mà d'obra 0,83 €
Materials 4,86 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 5,70 €

03-5 F961A59A m Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada
mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Mà d'obra 12,16 €
Materials 22,63 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

TOTAL EUROS P… M 34,97 €

03-6 F9DLM861 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm,
subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

Mà d'obra 22,64 €
Maquinària 0,05 €
Materials 39,31 €
Mitjans auxiliars 0,35 €

TOTAL EUROS P… M2 62,35 €

03-7 F9DLM864 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de
gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm,
subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

Mà d'obra 22,64 €
Maquinària 0,05 €
Materials 31,79 €
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Mitjans auxiliars 0,35 €

TOTAL EUROS P… M2 54,83 €

03-8 F9DLM560 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de
gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa
blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima
absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al
rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades
i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Mà d'obra 5,52 €
Maquinària 0,05 €
Materials 14,76 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… M2 20,41 €

03-9 F9DLM875 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de
gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa
blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima
absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al
rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades
i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Mà d'obra 25,14 €
Maquinària 0,06 €
Materials 26,77 €
Mitjans auxiliars 0,37 €

TOTAL EUROS P… M2 52,34 €

03-10 F9G1C242 m3 Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
reglejat

Mà d'obra 4,20 €
Maquinària 2,59 €
Materials 62,57 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… M3 69,42 €

03-11 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col.locades
amb morter de ciment 1:6, elabroat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment.

Mà d'obra 23,22 €
Maquinària 0,10 €
Materials 38,51 €
Mitjans auxiliars 0,33 €

TOTAL EUROS P… M2 62,16 €

03-12 FQ42GLM u Col.locació de pilona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra, inclòs
part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.

Mà d'obra 33,71 €
Maquinària 4,14 €
Materials 7,31 €
Mitjans auxiliars 0,83 €

TOTAL EUROS P… U 45,99 €

03-13 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb
tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Mà d'obra 12,93 €
Maquinària 0,04 €
Materials 56,71 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M2 69,88 €
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03-14 F9KMRT45 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de
gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa
blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima
absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al
rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades
i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Mà d'obra 20,89 €
Maquinària 0,07 €
Materials 35,49 €
Mitjans auxiliars 0,31 €

TOTAL EUROS P… M2 56,76 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 SANEJAMENT
04-1 IUS081b m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000

mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil,
classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.

Mà d'obra 19,32 €
Materials 175,05 €
Mitjans auxiliars 3,89 €

TOTAL EUROS P… M 198,26 €

04-2 M9RZU021 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres
de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

Mà d'obra 139,40 €
Maquinària 5,52 €
Materials 36,50 €
Mitjans auxiliars 3,49 €

TOTAL EUROS P… U 184,91 €

04-3 JL1245MK u Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos treballs de
moviment de terres,  demolicions, paleteria i materials necessaris per la connexió a
xarxes existents.

Mà d'obra 82,86 €
Maquinària 37,06 €
Materials 136,31 €
Mitjans auxiliars 1,22 €

TOTAL EUROS P… U 257,45 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE REG
05-1 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 1,47 €
Materials 1,14 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 2,65 €

05-2 FFB19455 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 4,39 €
Materials 5,41 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M 9,87 €

05-3 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 23,36 €
Materials 128,82 €
Mitjans auxiliars 0,58 €
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TOTAL EUROS P… U 152,76 €

05-4 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 17,51 €
Materials 27,28 €
Mitjans auxiliars 0,26 €

TOTAL EUROS P… U 45,05 €

05-5 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 27,37 €
Materials 32,53 €
Mitjans auxiliars 2,40 €

TOTAL EUROS P… U 62,30 €

05-6 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 92,54 €
Maquinària 0,10 €
Materials 21,90 €
Mitjans auxiliars 1,37 €

TOTAL EUROS P… U 115,91 €

05-7 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 14,90 €
Materials 75,65 €
Mitjans auxiliars 0,22 €

TOTAL EUROS P… U 90,77 €

05-8 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 143,28 €
Materials 107,89 €
Mitjans auxiliars 6,32 €

TOTAL EUROS P… U 257,49 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS VARIS
06-1 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de

clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb morter de
ciment

Mà d'obra 36,66 €
Maquinària 5,02 €
Materials 2,81 €
Mitjans auxiliars 0,91 €

TOTAL EUROS P… U 45,40 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 JARDINERIA
07-1 FR44E21A u Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de

perímetre

Materials 115,20 €

TOTAL EUROS P… U 115,20 €

07-2 FR61123B u Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 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

Mà d'obra 5,27 €
Maquinària 6,99 €
Materials 2,25 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… U 14,59 €

07-3 FRZ21A23 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de
secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

Mà d'obra 4,14 €
Materials 8,45 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… U 12,65 €

07-4 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Mà d'obra 1,24 €
Maquinària 3,68 €
Materials 49,81 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M3 54,75 €

07-5 FR4ACD11 u Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l

Materials 3,61 €

TOTAL EUROS P… U 3,61 €

07-6 FR491433 u Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Materials 3,58 €

TOTAL EUROS P… U 3,58 €

07-7 FR4H3433 u Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

Materials 1,44 €

TOTAL EUROS P… U 1,44 €

07-8 FR4BK233 u Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Materials 3,50 €

TOTAL EUROS P… U 3,50 €

07-9 FR4FC811 u Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l

Materials 2,10 €

TOTAL EUROS P… U 2,10 €

07-10 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Mà d'obra 0,63 €
Maquinària 0,08 €
Materials 0,01 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… U 0,73 €
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07-11 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 1,59 €
Materials 0,02 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… U 1,63 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 MOBILIRI URBÀ
08-1 FQ42F027 u Subministre i col.locació de pilona flexible model baliza de color negre de

sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

Mà d'obra 25,17 €
Maquinària 1,37 €
Materials 97,93 €
Mitjans auxiliars 0,63 €

TOTAL EUROS P… U 125,10 €

08-2 FQ42F025 u Subministre i col.locació de pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o
similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Mà d'obra 25,17 €
Maquinària 1,37 €
Materials 28,35 €
Mitjans auxiliars 0,63 €

TOTAL EUROS P… U 55,52 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT
09-1 11TKP36L pa Mesures de seguretat i salut en obra

Sense descomposició 150.010,08 €

TOTAL EUROS P… PA 150.010,08 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 CONTROL DE QUALITAT
10-1 11TKP34M pa Execució del programa de control de qualitat

Sense descomposició 150.010,08 €

TOTAL EUROS P… PA 150.010,08 €
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QUADRE DE LA MA D'OBRA
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1 A0121000 h Oficial 1a 23,30

2 A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30

3 A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,61

4 A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08

5 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,61

6 A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,14

7 A012P200 h Oficial 2a jardiner 20,35

8 A0134000 h Ajudant ferrallista 17,35

9 A013M000 h Ajudant muntador 20,68

10 A013P000 h Ajudant jardiner 19,65

11 A0140000 h Manobre 15,58

12 A0150000 h Manobre especialista 16,97

13 mo007 h Oficial 1ª lampista. 20,33

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

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

16 mo099 h Ajudant lampista. 17,32

Import Total 48.563,50

Pàgina: 31

Quadre de la ma d'…

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU



QUADRE DE LA MAQUINARIA
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1 C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75

2 C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58

3 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,27

4 C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 55,52

5 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 46,00

6 C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95

7 C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20

8 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71

9 C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32

10 C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73

11 C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87

12 C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42

13 C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69

14 C2001000 h Martell trencador manual 3,62

15 C2005000 h Regle vibratori 4,53

16 CZ111000 h Grup electrògen de 1 a 5 kva 2,50

Import Total 9.591,06
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1 B0111000 m3 Aigua 1,67

2 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02

3 B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66

4 B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per
a formigons 19,64

5 B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38

6 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1,
en sacs 103,30

7 B0532310 kg Calç aèria cl 90 0,09

8 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 59,55

9 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 73,71

10 B06B1300 m3 Formigó per a paviments hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica 59,59

11 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 55,05

12 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

13 B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,73

14 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16

15 B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 1,67

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

17 B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix i
amb 53,97

18 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) 6,50

19 B9611590 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada,
per a vorada, de 10x20 cm, amb un canto retallat segons mides de
projecte. 17,05

20 B9DL2345 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix 11,58

21 B9DL2346 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix
col.locat en sardinell és a dir, amb cara vista de 20x5 21,36

22 B9DL2348 m2 Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de
gruix, tipus "romana" 35,38

23 B9DL2349 m2 Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de
gruix, tipus "romana" 28,01

24 B9LTD012 m2 Llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació 33,39
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25 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

26 BFB19400 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en
12201-2 1,55

27 BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió 12,44

28 BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a
pressió 0,10

29 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

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

31 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

32 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

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

34 BKL245S ut Material de tuberies de pvc corrugat i accessoris per la connexió de
clavegueram fins a una distància de 5 ml 124,50

35 BQ42F025 u Pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre 23,70

36 BQ42F038 u Pilona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma
cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre 93,28

37 BR341110 m3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a
granel 40,72

38 BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel 45,29

39 BR491433 u Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,58

40 BR4ACD11 u Bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l 3,61

41 BR4BK233 u Viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,50

42 BR4FC811 u Salvia officinalis en contenidor d'1 l 2,10

43 BR4H3433 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,44

44 BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària 8,09

45 BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,36

46 BUU20001 kg Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica,
inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar
l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg,
mapestone 3 primer de mapei ref.278325 2,30
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47 BUV40378 kg Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades
resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i
pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a
sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en
13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de
mapei ref.7366525 1,59

48 F9KMRT4M m2 Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de
gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència
cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb
juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit
intens, keracolor ppn de mapei o similar. 30,40

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

50 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

51 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

52 mt10hmf0… m³ Formigó hm-25/b/20/i, fabricat en central. 67,01

53 mt11cap0… Ut Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè
reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb
reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en
1433, inclús p/p de peces especials. 160,30

54 mt11var1… Ut Sifó en línia de pvc, color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de
160 mm de diàmetre. 56,33

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

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

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

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

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

60 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

61 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

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

63 mt48acs1… u Perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m del terra, produït en viver acreditat amb la
certificació mps-ecas, subministrat en contenidor air-pot, amb microxip
per garantir la seva identificació i traçabilitat. 115,20

Import Total 86.553,42
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1 D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

A0150000 h 0,880 16,970 14,930Manobre especialista
B0111000 m3 0,180 1,670 0,300Aigua
B0312010 t 0,650 19,660 12,780Sorra de pedrera de pedra granítica per a

formigons
B0332Q10 t 1,550 19,640 30,440Grava de pedrera de pedra granítica, de

grandària màxima 20 mm, per a formigons
B0512401 t 0,150 103,300 15,500Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C1705700 h 0,450 2,870 1,290Formigonera de 250 l

A%AUX001 % 1,000 14,930 0,150Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 75,390

2 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 0,970 16,970 16,460Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,670 0,330Aigua
B0310020 t 1,630 18,020 29,370Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,250 103,300 25,830Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C1705600 h 0,700 1,730 1,210Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 16,460 0,160Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 73,360

3 D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 0,977 16,970 16,580Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,670 0,330Aigua
B0310020 t 1,520 18,020 27,390Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,380 103,300 39,250Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C1705600 h 0,700 1,730 1,210Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 16,580 0,170Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 84,930

4 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 1,655 16,970 28,090Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,670 0,330Aigua
B0310020 t 1,530 18,020 27,570Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,200 103,300 20,660Ciment 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 1,730 1,250Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 28,090 0,280Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 113,780
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-1 F219U201 u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització
de serveis

A0150000 h 1,466 16,970 24,88Manobre especialista
A012N000 h 0,977 18,610 18,18Oficial 1a d'obra pública
C1107431 h 0,250 55,520 13,88Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb

martell trencador
Total Arrodonit 56,94

-2 M21B0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de
senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a
una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

A012M000 h 0,245 24,080 5,90Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,245 20,680 5,07Ajudant muntador
A%AUX001 % 1,500 10,970 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 11,13

-3 M21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre
0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0121000 h 0,196 23,300 4,57Oficial 1a
A0140000 h 0,196 15,580 3,05Manobre

A%AUX001 % 1,500 7,620 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 7,73

-4 M21Q1002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6
m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans
manuals i aplec

A0121000 h 0,739 23,300 17,22Oficial 1a
A0140000 h 0,742 15,580 11,56Manobre

A%AUX001 % 1,500 28,780 0,43Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 29,21

-5 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de
fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic i aplec

A0121000 h 0,176 23,300 4,10Oficial 1a
A0140000 h 0,176 15,580 2,74Manobre
C1101100 h 0,180 15,750 2,84Compressor amb un martell pneumàtic

A%AUX001 % 1,500 6,840 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 9,78

-6 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h 0,196 15,580 3,05Manobre
A0150000 h 0,196 16,970 3,33Manobre especialista
C2001000 h 0,200 3,620 0,72Martell trencador manual
CZ111000 h 0,200 2,500 0,50Grup electrògen de 1 a 5 kva

A%AUX001 % 1,500 6,380 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 7,70

-7 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, pedra o d'altre material metàl.lic o de
plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

A0150000 h 0,244 16,970 4,14Manobre especialista
C1101200 h 0,125 16,580 2,07Compressor amb dos martells pneumàtics

A%AUX001 % 1,500 4,140 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 6,27
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-8 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor

A0150000 h 0,127 16,970 2,16Manobre especialista
C1101200 h 0,060 16,580 0,99Compressor amb dos martells pneumàtics
C1313330 h 0,020 46,000 0,92Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 2,160 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 4,10

-9 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,066 64,270 4,24Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,019 46,000 0,87Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Total Arrodonit 5,11

-10 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

A0150000 h 0,313 16,970 5,31Manobre especialista
C1101200 h 0,110 16,580 1,82Compressor amb dos martells pneumàtics
C1313330 h 0,018 46,000 0,83Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 5,310 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 8,04

-11 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de 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 0,070 64,270 4,50Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,030 46,000 1,38Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Total Arrodonit 5,88

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

A0150000 h 0,068 16,970 1,15Manobre especialista
C170H000 h 0,070 10,690 0,75Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
A%AUX001 % 2,500 1,150 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 1,93

-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 0,059 15,580 0,92Manobre
C1313330 h 0,100 46,000 4,60Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A%AUX001 % 1,500 0,920 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 5,53

-14 F2R64270 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 0,150 37,710 5,66Camió per a transport de 12 t
Total Arrodonit 5,66

-15 F2RA61H0 m3 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)

B2RA61H0 t 1,450 6,500 9,43Deposició 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)

Total Arrodonit 9,43
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-16 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

A0140000 h 0,049 15,580 0,76Manobre
B0111000 m3 0,050 1,670 0,08Aigua
B037R000 m3 1,150 18,380 21,14Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

de formigó
C1331100 h 0,035 56,950 1,99Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,040 66,200 2,65Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 h 0,025 41,320 1,03Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 % 1,500 0,760 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 27,66

-17 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 0,147 18,610 2,74Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,440 15,580 6,86Manobre
B064300B m3 1,050 59,550 62,53Formigó 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 4,530 0,68Regle vibratori
A%AUX001 % 1,500 9,600 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 72,95

-18 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 18,610 0,33Oficial 1a ferrallista
A0134000 h 0,018 17,350 0,31Ajudant ferrallista
B0A14200 kg 0,012 1,160 0,01Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0B34133 m2 1,200 1,670 2,00Malla electrosoldada de barres corrugades

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

A%AUX001 % 1,500 0,640 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 2,66

-19 F9787G41 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 25 a
30 cm d'alçària, acabat remolinat

A012N000 h 0,013 18,610 0,24Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,038 15,580 0,59Manobre
B064E26C m3 0,066 73,710 4,86Formigó 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 0,830 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 5,70
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-20 F961A59A m Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm,
serrada mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons
mides de projecte, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada

A012N000 h 0,244 18,610 4,54Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,489 15,580 7,62Manobre
B06NN14C m3 0,086 55,050 4,73Formigó d'ús no estructural de resistència a

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

B9611590 m 1,050 17,050 17,90Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de
10x20 cm, amb un canto retallat segons mides
de projecte.

A%AUX001 % 1,500 12,160 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 34,97

-21 F9DLM861 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5
cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts,
aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3
primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció
d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per
al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a
sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

A012N000 h 0,440 18,610 8,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,880 15,580 13,71Manobre
B9DL2348 m2 1,020 35,380 36,09Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular

de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"
D0701641 m3 0,045 73,360 3,30Morter 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

BUV40378 kg 0,120 1,590 0,19Morter putzolànic, amb molt baixa absorció
d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i
pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5
a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i
tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888,
de color 113 gris ciment en sac de 25 kg,
keracolor ppn de mapei ref.7366525

BUU20001 kg 0,235 2,300 0,54Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics
d'acció putzolànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials, per millorar
l'adherència de pedres naturals o artificials, en
sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei
ref.278325

A%AUX001 % 1,500 21,900 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 62,35

Pàgina: 44

Justificació de Preus

Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL



-22 F9DLM864 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5
cm i 5 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts,
aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3
primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció
d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per
al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a
sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

A012N000 h 0,440 18,610 8,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,880 15,580 13,71Manobre
B9DL2349 m2 1,020 28,010 28,57Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular

de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana"
D0701641 m3 0,045 73,360 3,30Morter 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

BUV40378 kg 0,120 1,590 0,19Morter putzolànic, amb molt baixa absorció
d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i
pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5
a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i
tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888,
de color 113 gris ciment en sac de 25 kg,
keracolor ppn de mapei ref.7366525

BUU20001 kg 0,235 2,300 0,54Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics
d'acció putzolànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials, per millorar
l'adherència de pedres naturals o artificials, en
sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei
ref.278325

A%AUX001 % 1,500 21,900 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 54,83

-23 F9DLM560 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de
20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb
beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i
rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i
elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al
rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a
sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

A012N000 h 0,098 18,610 1,82Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,195 15,580 3,04Manobre
B9DL2345 m2 1,020 11,580 11,81Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x

20 cm i 5 cm de gruix
D0701641 m3 0,040 73,360 2,93Morter 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

BUV40378 kg 0,120 1,590 0,19Morter putzolànic, amb molt baixa absorció
d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i
pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5
a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i
tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888,
de color 113 gris ciment en sac de 25 kg,
keracolor ppn de mapei ref.7366525

BUU20001 kg 0,240 2,300 0,55Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics
d'acció putzolànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials, per millorar
l'adherència de pedres naturals o artificials, en
sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei
ref.278325
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A%AUX001 % 1,500 4,860 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 20,41

-24 F9DLM875 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de
20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb
beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i
rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i
elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al
rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a
sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o
similar.

A012N000 h 0,489 18,610 9,10Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,977 15,580 15,22Manobre
D0701641 m3 0,050 73,360 3,67Morter 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

B9DL2346 m2 1,020 21,360 21,79Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x
20 cm i 5 cm de gruix col.locat en sardinell és a
dir, amb cara vista de 20x5

BUV40378 kg 0,295 1,590 0,47Morter putzolànic, amb molt baixa absorció
d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i
pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5
a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i
tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888,
de color 113 gris ciment en sac de 25 kg,
keracolor ppn de mapei ref.7366525

BUU20001 kg 0,750 2,300 1,73Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics
d'acció putzolànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials, per millorar
l'adherència de pedres naturals o artificials, en
sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei
ref.278325

A%AUX001 % 1,500 24,320 0,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 52,34

-25 F9G1C242 m3 Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat

A012N000 h 0,065 18,610 1,21Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,192 15,580 2,99Manobre
B06B1300 m3 1,050 59,590 62,57Formigó per a paviments hf-3,5 mpa de

resistència a flexotracció i consistència plàstica
C1709A00 h 0,033 78,420 2,59Estenedora per a paviments de formigó
A%AUX001 % 1,500 4,200 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 69,42

-26 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de
recuperació, col.locades amb morter de ciment 1:6, elabroat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

A012N000 h 0,440 18,610 8,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,880 15,580 13,71Manobre
B9LTD012 m2 1,020 33,390 34,06Llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de

recuperació
D0701641 m3 0,080 73,360 5,87Morter 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 21,900 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 62,16
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-27 FQ42GLM u Col.locació de pilona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia
obra, inclòs part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.

A0121000 h 0,583 23,300 13,58Oficial 1a
A0140000 h 1,173 15,580 18,28Manobre
D060M0B2 m3 0,124 75,390 9,35Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en

volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l

C2001000 h 1,100 3,620 3,98Martell trencador manual
A%AUX001 % 2,500 31,860 0,80Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 45,99

-28 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix,
acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

A0121000 h 0,400 23,300 9,32Oficial 1a
A0140000 h 0,200 15,580 3,12Manobre

B0G1UC03 m2 1,020 53,966 55,05Paviment de pedra granítica, deixada de serra,
de 60 mm de gruix i amb

D0701641 m3 0,030 73,360 2,20Morter 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 12,440 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 69,88

-29 F9KMRT45 m2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2
cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada
de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb
morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades
resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat
d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions
elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

A012N000 h 0,400 18,610 7,44Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,800 15,580 12,46Manobre
D0701641 m3 0,060 73,360 4,40Morter 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

BUV40378 kg 0,200 1,590 0,32Morter putzolànic, amb molt baixa absorció
d'aigua i elevades resistències mecàniques,
d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i
pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5
a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i
tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888,
de color 113 gris ciment en sac de 25 kg,
keracolor ppn de mapei ref.7366525

BUU20001 kg 0,360 2,300 0,83Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics
d'acció putzolànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials, per millorar
l'adherència de pedres naturals o artificials, en
sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei
ref.278325

A%AUX001 % 1,500 19,900 0,30Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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F9KMRT4M m2 1,020 30,400 31,01Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular
de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a
trencajunts, aferrat amb beurada de adherència
cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat
amb morter putzolànica, amb baixíssima
absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat
d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm,
subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit
intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Total Arrodonit 56,76

-30 IUS081b m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè
reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt,
amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i
une-en 1433.

mt10hmf010… m³ 0,052 67,010 3,48Formigó hm-25/b/20/i, fabricat en central.
mt11cap020hB Ut 1,000 160,300 160,30Canaleta prefabricada de drenatge per a ús

públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de
longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb
reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons
une-en 124 i une-en 1433, inclús p/p de peces
especials.

mt11var120e Ut 0,200 56,330 11,27Sifó en línia de pvc, color gris, registrable, amb
unió mascle/femella, de 160 mm de diàmetre.

mo040 h 0,682 19,670 13,41Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 0,341 17,340 5,91Ajudant construcció d'obra civil.

% % 2,000 194,370 3,89Mitjans auxiliars
Total Arrodonit 198,26

-31 M9RZU021 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de
desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta
resistència

A012N000 h 3,918 18,610 72,91Oficial 1a d'obra pública
A0150000 h 3,918 16,970 66,49Manobre especialista
B0715000 kg 50,000 0,730 36,50Morter polimèric de ciment amb resines

sintètiques i fibres
C1101200 h 0,333 16,580 5,52Compressor amb dos martells pneumàtics

A%AUX001 % 2,500 139,400 3,49Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 184,91

-32 JL1245MK u Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals,
inclosos treballs de moviment de terres,  demolicions, paleteria i
materials necessaris per la connexió a xarxes existents.

C1313330 h 0,800 46,000 36,80Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A0140000 h 2,934 15,580 45,71Manobre
A0121000 h 1,466 23,300 34,16Oficial 1a
D060M0B2 m3 0,200 75,390 15,08Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en

volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l

BKL245S ut 1,000 124,500 124,50Material de tuberies de pvc corrugat i accessoris
per la connexió de clavegueram fins a una
distància de 5 ml

A%AUX001 % 1,500 79,870 1,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 257,45
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-33 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 0,033 24,080 0,79Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,033 20,680 0,68Ajudant 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 1,470 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 2,65

-34 FFB19455 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 h 0,098 24,080 2,36Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,098 20,680 2,03Ajudant muntador
BFB19400 m 1,020 1,550 1,58Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm

de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en
12201-2

BFWB1905 u 0,300 12,440 3,73Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta,
de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

BFYB1905 u 1,000 0,100 0,10Part proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

A%AUX001 % 1,500 4,390 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 9,87

-35 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 0,970 24,080 23,36Oficial 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 23,360 0,58Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 152,76

-36 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 0,727 24,080 17,51Oficial 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 17,510 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 45,05
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-37 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 0,953 20,330 19,37Oficial 1ª lampista.
mo099 h 0,462 17,320 8,00Ajudant lampista.

% % 4,000 59,900 2,40Mitjans auxiliars
Total Arrodonit 62,30

-38 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 2,908 23,300 67,76Oficial 1a paleta
A0140000 h 1,454 15,580 22,65Manobre
B0512401 t 0,004 103,300 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 0,076 113,780 8,65Morter 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 90,410 1,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 115,91

-39 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 0,436 18,610 8,11Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,436 15,580 6,79Manobre
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 14,900 0,22Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 90,77
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-40 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 1,184 19,670 23,29Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 1,183 17,340 20,51Ajudant construcció d'obra civil.
mo007 h 4,038 20,330 82,09Oficial 1ª lampista.
mo099 h 1,004 17,320 17,39Ajudant lampista.

% % 4,000 157,890 6,32Mitjans auxiliars
BQ42F038 u 1,000 93,280 93,28Pilona flexible model baliza de color negre de

sabacaucho, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre

Total Arrodonit 257,49

-41 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de
pavimentació, amb morter de ciment

A012N000 h 0,685 18,610 12,75Oficial 1a d'obra pública
A0150000 h 1,368 16,970 23,21Manobre especialista
C1101200 h 0,300 16,580 4,97Compressor amb dos martells pneumàtics
D0701821 m3 0,042 84,930 3,57Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

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

A%AUX001 % 2,500 35,960 0,90Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 45,40

-42 FR44E21A u Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de
16 a 18 cm de perímetre

mt48acs100e u 1,000 115,200 115,20Perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer')
de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del
terra, produït en viver acreditat amb la
certificació mps-ecas, subministrat en contenidor
air-pot, amb microxip per garantir la seva
identificació i traçabilitat.

Total Arrodonit 115,20
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-43 FR61123B u Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
80x80x80 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

A012P000 h 0,059 22,140 1,31Oficial 1a jardiner
A012P200 h 0,099 20,350 2,01Oficial 2a jardiner
A013P000 h 0,099 19,650 1,95Ajudant jardiner
B0111000 m3 0,102 1,670 0,17Aigua
BR341110 m3 0,051 40,720 2,08Compost de classe i, d'origen vegetal, segons

ntj 05c, subministrat a granel
C1313330 h 0,080 46,000 3,68Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C1502E00 h 0,080 41,320 3,31Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 % 1,500 5,270 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 14,59

-44 FRZ21A23 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1
abraçadora regulable de goma o cautxú

A012P000 h 0,099 22,140 2,19Oficial 1a jardiner
A013P000 h 0,099 19,650 1,95Ajudant jardiner
BRZ21A20 u 1,000 8,090 8,09Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de

secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

BRZ22510 u 1,000 0,360 0,36Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

A%AUX001 % 1,500 4,140 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 12,65

-45 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

A013P000 h 0,063 19,650 1,24Ajudant jardiner
BR3P2110 m3 1,100 45,285 49,81Terra vegetal de jardineria de categoria alta,

amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

C1313330 h 0,080 46,000 3,68Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 1,240 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 54,75

-46 FR4ACD11 u Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l

BR4ACD11 u 1,000 3,610 3,61Bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l
Total Arrodonit 3,61

-47 FR491433 u Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

BR491433 u 1,000 3,580 3,58Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

Total Arrodonit 3,58

-48 FR4H3433 u Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

BR4H3433 u 1,000 1,440 1,44Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

Total Arrodonit 1,44

-49 FR4BK233 u Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

BR4BK233 u 1,000 3,500 3,50Viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

Total Arrodonit 3,50

Pàgina: 52

Justificació de Preus

Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL



-50 FR4FC811 u Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l

BR4FC811 u 1,000 2,100 2,10Salvia officinalis en contenidor d'1 l
Total Arrodonit 2,10

-51 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg

A012P000 h 0,008 22,140 0,18Oficial 1a jardiner
A013P000 h 0,023 19,650 0,45Ajudant jardiner
B0111000 m3 0,005 1,670 0,01Aigua
C1502E00 h 0,002 41,320 0,08Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 % 1,500 0,630 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 0,73

-52 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 22,140 0,22Oficial 1a jardiner
A012P200 h 0,020 20,350 0,41Oficial 2a jardiner
A013P000 h 0,049 19,650 0,96Ajudant jardiner
B0111000 m3 0,010 1,670 0,02Aigua

A%AUX001 % 1,500 1,590 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 1,63

-53 FQ42F027 u Subministre i col.locació de pilona flexible model baliza de color
negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

A0121000 h 0,441 23,300 10,28Oficial 1a
A0140000 h 0,880 15,580 13,71Manobre
C2001000 h 0,350 3,620 1,27Martell trencador manual
D060M0B2 m3 0,079 75,390 5,96Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en

volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l

BQ42F038 u 1,000 93,280 93,28Pilona flexible model baliza de color negre de
sabacaucho, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre

A%AUX001 % 2,500 23,990 0,60Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 125,10

-54 FQ42F025 u Subministre i col.locació de pilona d'acer tipus tubo de fabregas de
color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

A0121000 h 0,441 23,300 10,28Oficial 1a
A0140000 h 0,880 15,580 13,71Manobre
BQ42F025 u 1,000 23,700 23,70Pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color

negre o similar, amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre

C2001000 h 0,350 3,620 1,27Martell trencador manual
D060M0B2 m3 0,079 75,390 5,96Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en

volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l

A%AUX001 % 2,500 23,990 0,60Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 55,52
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-55 11TKP36L pa Mesures de seguretat i salut en obra

Sense descomp… 150.010,08
Total Arrodonit 150.010,08

-56 11TKP34M pa Execució del programa de control de qualitat

Sense descomp… 150.010,08
Total Arrodonit 150.010,08
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PRESSUPOSTOS PARCIALS
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 F219U201 U Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de
serveis

Total : 6,000 56,94 € 341,64 €

01-2 M21B0002 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de
senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre
parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

Total : 11,000 11,13 € 122,43 €

01-3 M21BU510 U Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada
sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total : 17,000 7,73 € 131,41 €

01-4 M21Q1002 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Total : 2,000 29,21 € 58,42 €

01-5 M21Q2001 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a
45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus
de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Total : 1,000 9,78 € 9,78 €

01-6 M21BU570 U Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total : 27,000 7,70 € 207,90 €

01-7 F21QQA01 U Retirada de pilona formigó, pedra o d'altre material metàl.lic o de plàstic,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

Total : 5,000 6,27 € 31,35 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ 902,93 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

02-1 F2192C05 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Total : 537,180 4,10 € 2.202,44 €

02-2 F2194JB5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

Total : 287,078 5,11 € 1.466,97 €

02-3 F2194JB1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Total : 95,693 8,04 € 769,37 €

02-4 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de 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 : 521,280 5,88 € 3.065,13 €

02-5 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Total : 1.005,390 1,93 € 1.940,40 €

02-6 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 : 66,651 5,53 € 368,58 €

02-7 F2R64270 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 : 249,269 5,66 € 1.410,86 €

02-8 F2RA61H0 M3 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)

Total : 249,269 9,43 € 2.350,61 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 13.574,36 €

Pàgina: 57

Pressupostos Parcials

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PAVIMENTACIÓ

03-1 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material al 98% del pm

Total : 24,269 27,66 € 671,28 €

03-2 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 : 130,220 72,95 € 9.499,55 €

03-3 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 : 70,649 2,66 € 187,93 €

03-4 F9787G41 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 25 a 30 cm d'alçària,
acabat remolinat

Total : 464,010 5,70 € 2.644,86 €

03-5 F961A59A M Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada
mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Total : 463,160 34,97 € 16.196,71 €

03-6 F9DLM861 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7
cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb
beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat
amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades
resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats,
amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit
intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Total : 139,399 62,35 € 8.691,53 €

03-7 F9DLM864 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5
cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb
beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat
amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades
resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats,
amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit
intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Total : 701,274 54,83 € 38.450,85 €

03-8 F9DLM560 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i
5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de
5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor
ppn de mapei o similar.

Total : 292,198 20,41 € 5.963,76 €
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03-9 F9DLM875 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i
5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de
5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor
ppn de mapei o similar.

Total : 394,000 52,34 € 20.621,96 €

03-10 F9G1C242 M3 Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció
i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat

Total : 4,500 69,42 € 312,39 €

03-11 F9B1U010 M2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació,
col.locades amb morter de ciment 1:6, elabroat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment.

Total : 79,671 62,16 € 4.952,35 €

03-12 FQ42GLM U Col.locació de pilona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra,
inclòs part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.

Total : 4,000 45,99 € 183,96 €

03-13 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix,
acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Total : 15,360 69,88 € 1.073,36 €

03-14 F9KMRT45 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6
cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de
adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter
putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències
mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de
5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor
ppn de mapei o similar.

Total : 20,556 56,76 € 1.166,76 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 PAVIMENTACIÓ 110.617,25 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 SANEJAMENT

04-1 IUS081b M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat,
de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de
foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.

Total : 17,420 198,26 € 3.453,69 €

04-2 M9RZU021 U Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs
en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

Total : 2,000 184,91 € 369,82 €

04-3 JL1245MK U Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos
treballs de moviment de terres,  demolicions, paleteria i materials
necessaris per la connexió a xarxes existents.

Total : 6,000 257,45 € 1.544,70 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 SANEJAMENT 5.368,21 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE REG

05-1 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 : 278,500 2,65 € 738,03 €

05-2 FFB19455 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Total : 67,000 9,87 € 661,29 €

05-3 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 : 1,000 152,76 € 152,76 €

05-4 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 45,05 € 45,05 €

05-5 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 62,30 € 62,30 €

05-6 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 : 1,000 115,91 € 115,91 €

05-7 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 90,77 € 90,77 €

05-8 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 : 1,000 257,49 € 257,49 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 INSTAL.LACIONS DE REG 2.123,60 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS VARIS

06-1 M9RZU010 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous
de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb
morter de ciment

Total : 21,000 45,40 € 953,40 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 INSTAL.LACIONS VARIS 953,40 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 JARDINERIA

07-1 FR44E21A U Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a
18 cm de perímetre

Total : 46,000 115,20 € 5.299,20 €

07-2 FR61123B U Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 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

Total : 46,000 14,59 € 671,14 €

07-3 FRZ21A23 U Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau
de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons
del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú

Total : 46,000 12,65 € 581,90 €

07-4 FR3P2111 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

Total : 34,200 54,75 € 1.872,45 €

07-5 FR4ACD11 U Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l

Total : 2,000 3,61 € 7,22 €

07-6 FR491433 U Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

Total : 160,000 3,58 € 572,80 €

07-7 FR4H3433 U Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,5 l

Total : 160,000 1,44 € 230,40 €

07-8 FR4BK233 U Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

Total : 160,000 3,50 € 560,00 €

07-9 FR4FC811 U Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l

Total : 160,000 2,10 € 336,00 €

07-10 FR6B1154 U Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Total : 320,000 0,73 € 233,60 €

07-11 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 : 320,000 1,63 € 521,60 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 JARDINERIA 10.886,31 €

Pàgina: 63

Pressupostos Parcials

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 MOBILIRI URBÀ

08-1 FQ42F027 U Subministre i col.locació de pilona flexible model baliza de color negre de
sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Total : 6,000 125,10 € 750,60 €

08-2 FQ42F025 U Subministre i col.locació de pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color
negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

Total : 6,000 55,52 € 333,12 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 MOBILIRI URBÀ 1.083,72 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT

09-1 11TKP36L PA Mesures de seguretat i salut en obra

Total : 0,020 150.010,08 € 3.000,20 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 SEGURETAT I SALUT 3.000,20 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 CONTROL DE QUALITAT

10-1 11TKP34M PA Execució del programa de control de qualitat

Total : 0,010 150.010,08 € 1.500,10 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 CONTROL DE QUALITAT 1.500,10 €
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RESUM DEL PRESSUPOST

Nº Denominació Import

01 Treballs previs i implantació .............................................................................................… 902,93 €
02 Enderroc i moviment de terres .........................................................................................… 13.574,36 €
03 Pavimentació ....................................................................................................................… 110.617,25 €
04 Sanejament ......................................................................................................................… 5.368,21 €
05 Instal.lacions de reg .........................................................................................................… 2.123,60 €
06 Instal.lacions varis ............................................................................................................… 953,40 €
07 Jardineria ..........................................................................................................................… 10.886,31 €
08 Mobiliri urbà ......................................................................................................................… 1.083,72 €
09 Seguretat i salut ...............................................................................................................… 3.000,20 €
10 Control de qualitat ............................................................................................................… 1.500,10 €

  Total Pressupost d'Execució Material  150.010,08 €

 Despeses Generals 13,000 % 19.501,31 €
 Benefici Industrial 6,000 % 9.000,60 €

 Total Pressupost de Contracta  178.511,99 €

 I.V.A 21,000 % 37.487,52 €

 Total Pressupost de Licitació  215.999,51 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat dedos-cents quinze mil nou-cents noranta-nou amb cinquanta-u
Euros
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