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BJSAU070P-1 u Subministrament i col·locació de Programador modular tipus Hunter ICC.800 ESP-LXME o
equivalent, de 8 estacions bàsic, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

419,19 �

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

F2194AL5P-2 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,02 �

(CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

F2194XC5P-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb gruix segons vial existent i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,63 �

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F219FBC0P-4 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,45 �

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F2210001P-5 m2 Neteja i esbrossada de qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics. Inclou excavació
de 10 cm de gruix i aplec de terres vegetals per a la seva posterior reutilizació, càrrega i
retirada de la resta. Inclou roca i runes. També inclou el transport a abocador autoritzat, a
qualsevol distància i el seu cànon corresponent.

0,80 �

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F221CA20P-6 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

3,76 �

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

F222142AP-7 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,58 �

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

F2221754P-8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

6,44 �

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

F226470FP-9 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material d'aportació de terres, en
tongades de fins a 25 cm, compactació amb mitjans mecànics, amb una compactació del 95
% del PM

5,88 �

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F227F00FP-10 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

1,95 �

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

F227R00FP-11 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,25 �

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F2A16000P-12 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 4,04 �

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

F921R01FP-13 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM

23,25 �

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F9230100P-14 m3 Subase de grava procedent de granulat reciclat de ceràmica, amb estesa i piconatge del
material al 95% de PM

21,94 �

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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F9280001P-15 m3 Base material seleccionat, de matxaca de formigó reciclat i estesa del material 12,44 �

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

F928101FP-16 m3 Base material seleccionat, de matxaca de formigó reciclat amb un 3% de ciment amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM

18,92 �

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

F9310001P-17 m3 BASE DE SAULÓ I UN 3 % DE CIMENT II-S/35 COMPACTADA AL 98% DEL PM, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, COL·LOCACIÓ AMB ANIVELLAMENT I LA
FORMACIÓ DELS PENDENTS D'ESCOLAMENT.

24,00 �

(VINT-I-QUATRE EUROS)

F932101FP-18 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 27,08 �

(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

F935171JP-19 m3 Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 40,33 �

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F9365H11P-20 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

78,68 �

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

F96AUA10P-21 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

34,62 �

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F974V010P-22 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12,74 �

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F991UA40P-23 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó

147,43 �

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

F9F50020P-24 m2 Paviment de peces de formigó rectangular de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, i rejuntades amb sorra fina tamissada

52,50 �

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F9H10010P-25 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada, de color vermell

150,63 �

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F9H11251P-26 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

60,01 �

(SEIXANTA EUROS AMB UN CENTIMS)

F9J13K40P-27 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2

0,44 �

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FBB12111P-28 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

69,97 �

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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FBB12241P-29 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

44,25 �

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FBB22101P-30 u Placa amb pintura no reflectora de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 56,40 �

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FD5J6F0EP-31 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

105,16 �

(CENT CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FD5Z4DC4P-32 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 535x335x45 mm,
en compliment de l'ordre VIV/561.

48,74 �

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

FD7F0020P-33 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat en paret interna i externa. tub coarrugat de
doble paret, interior llisa. Unió amb junta i maneguet sobre llit de sorra de diàmetre interior
263mm., inclos en el preu les derivacions, T, connexions, desviaments, reduccions i peces
especials.

10,07 �

(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)

FD7F9575P-34 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

16,92 �

(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FDB20010P-35 u Connexió a pous i clavegueram existent. 1.500,00 �

(MIL CINC-CENTS EUROS)

FDK262G8P-36 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

106,57 �

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FDKZHJB4P-37 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

97,02 �

(NORANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

FFB28455P-38 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,89 �

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FFB29455P-39 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

10,30 �

(DEU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FG22TH1KP-40 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,98 �

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FG22TK1KP-41 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,43 �

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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FG22TP1KP-42 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,24 �

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FG312534P-43 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,56 �

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FJM35BE4P-44 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

209,03 �

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

FJM61140P-45 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i
rosca de connexió d'1/4'', instal·lat

17,57 �

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FJS5A634P-46 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autonetejades i
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub
introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

12,94 �

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FJS5R201P-47 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

12,82 �

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FJS5R202P-48 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

12,85 �

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FJSAX002P-49 U Armari de polièster per a programador de reg de dimensions 85x46x32cm, sobre base de
formigó segons detalls constructius. Inclou subministrament i instal·Lació i muntatge i
connexió de tots accessòris segons Plec de Condicions de Parcs i Jardins i instal·lació de
sensor de pluja antivandàlic. Tot inclòs i completament acabat

432,75 �

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FJSB2311P-50 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Inclou p.p. de peces i accessòris de
llautó per a deixar la unitat en funcionament.

151,42 �

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FJSC2ACAP-51 u Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació
amb cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i calibrat

274,33 �

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FN3G49B4P-52 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts roscat , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

32,36 �

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FN3G4AB4P-53 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts roscat , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

37,66 �

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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FN7615E2P-54 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 4 bar, roscada a la canonada

74,71 �

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

FNER1581P-55 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

118,68 �

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FR116242P-56 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60
cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir
la brossa

0,04 �

(ZERO EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FR11R150P-57 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,16 �

(ZERO EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FR226545P-58 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària
de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,17 �

(ZERO EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FR24A535P-59 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per
a un pendent inferior al 12 %

0,22 �

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FR2B1107P-60 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans mecànics
per a un pendent del 12 al 50 %

0,51 �

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

FR3P2311P-61 m3 Terra vegetal de jardineria, amb base de sauló, exempta de materials amb granulometria
superior a 8mm, amb textura franc-sorrenca, conductivitat elèctrica menor de 2dS/m, i pH
entre 6-7,5, materia orgànica entre 10% - 15% del pes sec, fertilitzant d'alliberament lent 6M
(1kg/m3), segons NTJ 07A.Subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manual.

38,03 �

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

FR43943BP-62 u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50
l, copat a 2,5m, amb la capçada ben formada i equilibrada. Inclou transport i descàrrega.

156,96 �

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FR44422BP-63 u Subministrament i transport de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb la
capçada ben formada i equilibrada, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Inclou transport i descàrrega.

85,30 �

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FR44D21BP-64 u Subministrament de Morus Alba (Fruitless) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua,
fletxat, amb la capçada recta, sense podar (si es planta entre novembre i final de febrer), ben
formada i equilibrada. Inclou transport i descàrrega.

47,94 �

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FR44EC1BP-65 u Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua, fletxat, amb la capçada recta, ben formada i equilibrada. Inclou transport i
descàrrega.

35,11 �

(TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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FR45163BP-66 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 litres
minim, fletxat, amb la capçada recta, ben formada i equilibrada, segons fórmules NTJ. Inclou
transport i descàrrega.

234,57 �

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FR45BJ2BP-67 u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, fletxat, amb la capçada
recta, ben formada i equilibrada, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Inclou transport i descàrrega.

138,16 �

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FR61X007P-68 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra, contenidor, o arrel nua, de 18 a 30 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 100x100x120 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substrat de plantacio. Inclou subministre i col·locació de 30cm de capa de graves
granítiques per a drenatge del clot de plantació i de tubs corrugats i perforats de PE diàm.
80mm segons indicacions de la D.O., formació de l'olla de reg, primer reg a raó de
200litres/arbre en el moment de la plantació, endreçament de l'arbre i manteniment fins a la
recepcció final de l'obra.

48,77 �

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

FR6P1465P-69 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 16 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x120 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb terra vegetal, subministre i
col·locació de 20cm de capa de graves granítiques per a drenatge del clot de plantació i de
tubs corrugats i perforats de PE diàm. 80mm segons indicacions de la D.O., formació de l'olla
de reg, primer reg a raó de 200litres/arbre en el moment de la plantació, endreçament de
l'arbre, esporga de formació i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km), càrrega de les terres sobrants a camió i manteniment fins a la recepcció final de
l'obra.

118,91 �

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FR713A0KP-70 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment a raó de 40 g/m2
de llavors, composta per Lolium perenne 20%, Festuca arundinacea 10%, Dactylis glomerata
17%, Cynodon dactylon 10%, Bromus catharticus 10%, Phleum pratense 5%, Trifolium
fragiferum 5%, Medicago lupulina 5%, Piptatherum pilliaceum 1%, Plantago albicans 1%,
Lotus corniculatus 7%, Achillea millefolium 3%, Sanguisorba minor 3%, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfíciesuperior a 5000 m2, i la primera sega.

0,57 �

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FR721AK0P-71 m2 Formació de prat en talús mitjançant hidrosembra en dues fases, a la fase de sembra: 40
g/m2 de llavors d'herbàcies de barreja de llavors tipus rústica de baix manteniment amb una
proporció del 97%, composta per Lolium perenne 20%, Festuca arundinacea 10%, Dactylis
glomerata 17%, Cynodon dactylon 10%, Bromus catharticus 10%, Phleum pratense 5%,
Trifolium fragiferum 5%, Medicago lupulina 5%, Piptatherum pilliaceum 1%, Plantago albicans
1%, Lotus corniculatus 7%, Achillea millefolium 3%, Sanguisorba minor 3%, i un 3% de
'Bloomer' amb la següent composició: 1% Luppinus albus, 0,5 % Gypsophila paniculata,
0,5% Centrathus ruber, 0,5% Papaver rhoeas, 0,25% Calendula officinalis, 0,25% Cynara
scolymus, aigua, 50 g/m2 mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30
g/m2 d'adob mineral triple 15, 10 cc/m2 d'àcids húmic i fúlvic. fase de tapat : 100 g/m2 de
mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. Inclou el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta
partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície, en una superfície de
2000 a 5000 m2.

1,23 �

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FR9F0010P-72 m Formació d'escala amb tauló de fusta de pi de 22x12 cm i de 2,5 m de llargaria, amb
tractament de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó
de 10x30cm amb excavació de rasa.

28,50 �

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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FR9F0020P-73 u Marcatge de places d'aparcament amb taulons de fusta de pi en autoclau, amb base de
formigó de 10x30 cm amb dos taulons de 22x12x50 cm de llargaria, segons detall.

50,12 �

(CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FR9FP6AFP-74 m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de
10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics

28,56 �

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FRE61260P-75 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

22,89 �

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

G219Q200P-76 m2 Fresat de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió. 0,40 �

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

GBA1U311P-77 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

2,50 �

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

X0000001P-78 m Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició horitzontal, de 400 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada ref. BisTS de la serie Bisberri de
BARRACA , encastada al suport amb daus de formigó. Segons plànol de detall.

18,90 �

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

X00000001P-79 pal Col.locació de comptador d'aigua potable amb capacitat de 5.000 l/h. Muntat i funcionant. Tot
inclòs.

2.900,00 �

(DOS MIL NOU-CENTS EUROS)


