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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS

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

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

1 T UNITATS

2 Papereres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

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

1 T UNITATS

2 Pilones 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

3 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 T UNITATS

2 Punts de llum 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

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

1 T UNITATS

2 Senyals trànsit 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 F21S1641 u Desmuntatge de semàfor, suport , accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

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

1 T UNITATS

2 Semàfors 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 2

Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Subcapítol 02  DEMOLICIONS

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

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

1 T VOL (M3)

2 Excavació per localització serveis 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

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

1 T LONG (M)

2 Tall paviment 121,650 121,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,650

3 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en
grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

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

1 T AREA (M2)

2 Superfície fresatge 162,960 162,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,960

4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

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

1 T LONG (M)

2 Vorada i rigola 775,140 775,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 775,140

5 F2192C04 m Demolició de gual de formigó col.locat sobre formigó amb mitjans mecànics i ajudes manuals, i càrrega sobre
camió o contenidor

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

1 T LONG (M)

2 Guals 63,940 63,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,940

6 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T AREA (M2)
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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 3

2 Voreres de panot 2.606,950 2.606,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.606,950

7 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T AREA (M2)

2 Superífice asfàltica 4.921,310 4.921,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.921,310

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

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

1 T LONG (M) SUP (M2) PROF (M) COEF, ESPO

2 Volum voreres 2.606,950 0,300 1,300 1.016,711 D#*E#*F#

3 Volum vorada i rigola 775,140 0,500 1,300 503,841 C#*E#*F#

4 Volum caixa aglomerat 4.921,310 0,500 1,300 3.198,852 C#*E#*F#

5 Volum aglomerat fresat 162,960 0,040 1,300 8,474 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.727,878

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 T SUP (M2) ESP (M) % SANE

2 PAVIMENT VORERES T

3 Paviments llosa 3.735,690 0,500 0,050 93,392 C#*D#*E#*F#

4 Paviment invidents 116,670 0,500 0,050 2,917 C#*D#*E#*F#

5 Paviment escombreries 48,000 0,500 0,050 1,200 C#*D#*E#*F#

6 PAVIMENT VIALS T

7 Aglomerat 2.919,000 0,500 0,100 145,950 C#*D#*E#*F#

8 Aglomerat badens 64,260 0,500 0,100 3,213 C#*D#*E#*F#

9 Paviment aparcaments 95,760 0,500 0,100 4,788 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,460

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

1 T SUP (M2)

2 PAVIMENT VORERES T
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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 4

3 Paviments llosa 3.735,690 3.735,690 C#*D#*E#*F#

4 Paviment invidents 116,670 116,670 C#*D#*E#*F#

5 Paviment escombreries 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

6 PAVIMENT VIALS T

7 Aglomerat 2.919,000 2.919,000 C#*D#*E#*F#

8 Aglomerat badens 64,260 64,260 C#*D#*E#*F#

9 Paviment aparcaments 95,760 95,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.979,380

3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

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

1 T SUP (M2) ESP (M) % SANE

2 PAVIMENT VORERES T

3 Paviments llosa 3.735,690 0,250 0,050 46,696 C#*D#*E#*F#

4 Paviment invidents 116,670 0,250 0,050 1,458 C#*D#*E#*F#

5 Paviment escombreries 48,000 0,250 0,050 0,600 C#*D#*E#*F#

6 PAVIMENT VIALS T

7 Aglomerat 2.919,000 0,250 0,100 72,975 C#*D#*E#*F#

8 Aglomerat badens 64,260 0,250 0,100 1,607 C#*D#*E#*F#

9 Paviment aparcaments 95,760 0,250 0,100 2,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,730

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 T SUP (M2) ESP (M) % SANE

2 PAVIMENT VORERES T

3 Paviments llosa 3.735,690 0,250 0,050 46,696 C#*D#*E#*F#

4 Paviment invidents 116,670 0,250 0,050 1,458 C#*D#*E#*F#

5 Paviment escombreries 48,000 0,250 0,050 0,600 C#*D#*E#*F#

6 PAVIMENT VIALS T

7 Aglomerat 2.919,000 0,250 0,100 72,975 C#*D#*E#*F#

8 Aglomerat badens 64,260 0,250 0,100 1,607 C#*D#*E#*F#

9 Paviment aparcaments 95,760 0,250 0,100 2,394 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,730

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

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

1 T SUP (M2) ESP (M) % SANE COEF, ESPO

2 PAVIMENT VORERES T
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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 5

3 Paviments llosa 3.735,690 0,500 0,050 1,300 121,410 C#*D#*E#*F#

4 Paviment invidents 116,670 0,500 0,050 1,300 3,792 C#*D#*E#*F#

5 Paviment escombreries 48,000 0,500 0,050 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#

6 PAVIMENT VIALS T

7 Aglomerat 2.919,000 0,500 0,100 1,300 189,735 C#*D#*E#*F#

8 Aglomerat badens 64,260 0,500 0,100 1,300 4,177 C#*D#*E#*F#

9 Paviment aparcaments 95,760 0,500 0,100 1,300 6,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,898

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 03  CLAVAGUERAM I DRENATGE
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

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

1 D. TUB (MM) T AMP (M) PROF (M) LONG (M)

2 300 1,000 1,200 225,220 270,264 C#*D#*E#*F#

3 800 1,800 2,500 408,040 1.836,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.106,444

2 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%

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

1 D. TUB (MM) T PROF (M) LONG (M)

2 300 1,200 225,220 270,264 C#*D#*E#*F#

3 800 2,500 408,040 1.020,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.290,364

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

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

1 D. TUB (MM) T AMP (M) PROF (M) LONG  (M) COEF, ESPO

2 300 1,000 1,200 225,220 1,300 351,343 C#*D#*E#*F#

3 800 1,800 2,500 408,040 1,300 2.387,034 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.738,377

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 03  CLAVAGUERAM I DRENATGE
Subcapítol 02  COL·LECTORS
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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 6

1 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 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

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

1 D. TUB (MM) T LONG, (M)

2 300 225,220 225,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,220

2 FD7FF575 m Tub de PVC de 800 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

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

1 D. TUB (MM) T LONG, (M)

2 800 408,040 408,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 408,040

3 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 D. TUB (MM) T AMP (M) PROF (M) LONG (M)

2 300 1,000 0,600 225,220 135,132 C#*D#*E#*F#

3 800 1,800 1,100 408,040 807,919 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 943,051

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 D. TUB (MM) T AMP (M) PROF (M) LONG (M)

2 300 1,000 0,600 225,220 135,132 C#*D#*E#*F#

3 800 1,800 1,400 408,040 1.028,261 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.163,393

5 GD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 T UNITATS

2 Embornals 70 x 30 cm 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 FDD3VVV1 u Embornal sifònic, pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de seccio interior, tipus barcelona, prefabricat de
formigo, amb connexio a desgüas de diàmetre 30 cm

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

1 T UNITATS

2 Embornals 70 x 30 cm 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 FD1BCI0X u Reixa embornal delta 80v de fosa ductil, col.locada amb morter, per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de
trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124, recoberta de pintura asfaltica i col.locada
amb morter

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

1 T UNITATS

2 Embornals 70 x 30 cm 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 FDD1A095 m Paret per a pou circular de d=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 T ALÇ (M)

2 P 4.1 2,920 2,920 C#*D#*E#*F#

3 P 4.2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 P 4.3 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

5 P 4.4 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

6 P 4.5 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#

7 P 4.6 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

9 FDB278GP u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta 1,8x1,8 m per a tub de
diàmetre 120 cm

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

1 T UNITATS

2 Pous de registre 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 T UNITATS GRAONS
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Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 8

2 Pous de registre 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11 FD1AV010 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

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

1 T UNITATS

2 Pous de registre 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 04  PAVIMENTS
Subcapítol 01  PAVIMENT VIALS

1 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

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

1 T SUP (M2) ESP (M)

2 Aglomerat 2.919,000 0,300 875,700 C#*D#*E#*F#

3 Aglomerat badens 64,260 0,300 19,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 894,978

2 F9365H21 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 mecànic, amb acabat reglejat

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

1 T SUP (M2) ESP (M)

2 Aglomerat 2.919,000 0,200 583,800 C#*D#*E#*F#

3 Aglomerat badens 64,260 0,300 19,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 603,078

3 F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2

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

1 T SUP (M2) UNITATS

2 Aglomerat 2.919,000 2,000 5.838,000 C#*D#*E#*F#

3 Aglomerat badens 64,260 2,000 128,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.966,520

4 F9H19114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

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

1 T SUP (M2) ESP (M) DENS (T/M3)

Euro



Pressupost projecte

AMIDAMENTS Data: 11/06/12 Pàg.: 9

2 Aglomerat 2.919,000 0,060 2,500 437,850 C#*D#*E#*F#

3 Aglomerat badens 64,260 0,060 2,500 9,639 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,489

5 F9H3V170 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio F-8/10 (capa fina), amb granulat per a rodament, betum
asfaltic de penetracio i additivitat amb fibres, situat a l'obra amb transport de carrega 20 t, i col.locacio i
compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

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

1 T SUP (M2) ESP (M) DENS (T/M3) C#*D#*E#*F#

2 Aglomerat 2.919,000 0,040 2,550 297,738 C#*D#*E#*F#

3 Aglomerat badens 64,260 0,040 2,550 6,555 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,293

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 04  PAVIMENTS
Subcapítol 02  PAVIMENT DE VORERES

1 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

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

1 T SUP, (M2) ESP (M)

2 Paviment llosa 3.737,690 0,150 560,654 C#*D#*E#*F#

3 Paviment aparcament 95,760 0,150 14,364 C#*D#*E#*F#

4 Paviment escombreries 48,000 0,150 7,200 C#*D#*E#*F#

5 Paviment invidents 116,670 0,150 17,501 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 599,719

2 F961A8GA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou rigola de 30x30x8 cm

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

1 T LONG (M)

2 Vorada recta 698,290 698,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 698,290

3 F962A8GA m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.  Inclou rigola de 30x30x8 cm

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

1 T LONG (M)

2 Vorada corba 17,820 17,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,820
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4 F961VXR2 u Vorada de bustia, recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 30x25x120 cm, col.locada amb fonament de formigo

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

1 T UNITATS

2 Embornals 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de
radi, col·locat amb base de formigó

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

1 T LONG (M)

2 Guals vehicles 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

6 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base
de formigó

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

1 T LONG (M) UNITATS

2 Gual vianants 4,000 18,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

7 F9F5VVV1 m2 Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 cm tipus vulcano de breinco o equivalent, de qualsevol arena, acabat
impermeable, en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de 15 cm de formigo inclosa, inclou part
proporcional d'adequació de tapa de registre a nova rasat i reparació de la part inferior - 1 metre d'alçada- de les
façanes afectades per les obres

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

1 T SUP, (M2)

2 Paviment llosa 60x40 3.735,690 3.735,690 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.735,690

8 F9F5VVV2 m2 Paviment per a invidents, amb peces prefabricades de formigo de 40x40x7 cm, tipus breinco o equivalent, de
color arena,  en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de 15 cm de formigo inclosa

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

1 T SUP, (M2)

2 Paviment invidents 40x40 116,670 116,670 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 116,670

9 F9F1VVV1 m2 Paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de 24x16 cm i 7cm de gruix, preu superior, tipus terana
de breinco o equivalent , qualsevol color, col.locat amb base de formigo de 20 n/mm2 de resistencia de 15 cm de
gruix

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

1 T SUP, (M2)

2 Paviment aparcaments 95,760 95,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,760

10 F993U030 u Escosell carmel de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de formigo armat prefabricat de dues
peces i diametre interior de 90 cm, col.locat amb base de formigo, anella exterior de fosa gris de dues peces
unides amb cargols i escut de la ciutat a cada sector i anella interior de fosa grisa de dues peces unides amb
cargols, col.locades recolzades sobre marc perimetral. el color de l'escosell es el mateix del paviment, en
principi, color mediterrani.

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

1 T UNITATS

2 Escosells 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

11 K973U001 m Encintat de 20 cm d'amplària amb peces de pedra calcària nacional, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 T M

2 Encinta Pg. Massana 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 05  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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

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

1 T SUP (M2) UNITATS

2 Baden 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

3 Límit velocitat (20 km/h) 3,140 2,000 6,280 C#*D#*E#*F#

4 Fletxa senzilla 1,200 8,000 9,600 C#*D#*E#*F#

5 Fletxa doble 2,175 6,000 13,050 C#*D#*E#*F#

6 Gir 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,430

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG (M)

2 Línea continua 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,000

3 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

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

1 T LONG (M) UNITATS

2 Pas de vianants 3,500 18,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 PAS VIANANTS T AMP (M) UNITATS

2 9,390 2,000 18,780 C#*D#*E#*F#

3 9,320 2,000 18,640 C#*D#*E#*F#

4 6,400 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

5 6,400 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

6 9,370 2,000 18,740 C#*D#*E#*F#

7 5,880 2,000 11,760 C#*D#*E#*F#

8 6,400 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

9 6,400 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

10 6,400 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,920

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 05  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 T UNITATS

2 R-301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

2 Pas elevat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBBZU240 u Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat
amb pintura en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de fundicio i accessoris, fins a 4 m de llum,
sense corredera telescopica excavacio de fonament, formigonament, pletina d'ancoratge amb esparrecs
galvanitzats, i reposicio de paviment existent

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

1 T UNITATS

2 Pals senyals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 05  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 03  XARXA SEMAFÒRICA

1 XPA1VVX PA Partida alçada a justificar per instal·lació semafòrica d'un grup d'interescció totalment acabada. Inclou les
operacions d'obra civil, tant de moviment de terres com d'acbats. La repercusió per metres lineals de totes les
arquetes necesaries. Els semàfors de policarbonat de diàmetre de 200 mm, optica leds: tres focus (mod.
13/200), un focus (mod. 11/200). Els semàfors policarbonat per vianats mod. 12/200, optica leds. Aixi com el
mòdul per invidents, les targes de sortia c 2gr, els suports corresponents, plaques de connexió a terra i els
conductors de coure de designació UNE RV-K-0,6/1 kV de secció 4x6 mm2.

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

1 T NUM (U)

2 Interseccions semaforitzades 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 06  ENLLUMENAT

1 FHR0VVV1 u Bàcul doble model -y doble- de 9,2 m. d'alçada per a il·luminació de calçada i 6,60 m per a il·luminació de
voreres, model de roura o similar, amb dos adaptadors per a luminàries tipus venus, galvanitzat per immersió en
bany de zinc, inclòs el cablejat interior, placa d'ancoratge d'acer galvanitzat collada amb cargols colisos i
fonamentació de dau de formigó inclosa. inclou dues luminàries tipus venus pro diametro 720 mm fabricada en
fundició d'alumini, cargols d'ace inoxidable aisi-304, protecció d'imprimació epoxi-poliamida i acabat amb
poliuretà de dos components, amb reflectro asimètric en alumini anodizat calse 10, difusor cuenco de vidre
rtemplat transparent i equip elèctric de 70 w vsap i 70 w vsap, amb portalàmpares ceràmic e-40. acabat amb
pintura antigraffiti i antigosssos.

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

1 T UNITATS

2 Punts de llum 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000
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2 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

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

1 T UNITATS

2 Pericons creuaments i finals 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

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

1 T UNITATS

2 Tapes 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

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

1 T LONG (M) ALÇ (M) UNITATS PUNTS

2 Linea A1 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

3 Línea A2 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

4 Bàculs 9,000 2,000 33,000 594,000 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.324,000

5 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

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

1 T UNITATS

2 Piquetes 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 FEQMFECS u Escomesa elèctrica per a un quadre elèctric d'enllumenat públic, en concepte d'obra civil i mecanismes de fecsa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 07  JARDINERIA I XARXA DE REG
Subcapítol 01  PLANTACIONS

1 TJ31KJM3 u Subministrament i plantació de lledoner (celtis australis) de 20-25cm de circunferencia

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

1 T UNITATS

2 Arbres 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 46,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 07  JARDINERIA I XARXA DE REG
Subcapítol 02  REG

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

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

1 T VOL, (M3)

2 Localització serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FJSZU002 u Connexió de xarxa de reg a xarxa existent

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

1 T UNITATS

2 Connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FRF25010 u Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 1 1/2 i bay-pass, i
electrovàlvula+solenoide de 1 1/2 '', totalment colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb
accesori i peces de llautó.

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

1 T UNITATS

2 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FRF23010 u Muntatge de capçal de reg en pericó per a degoteig format per clau de tancament, filtre de malla, vàlvula de
ventosa, electrovàlvula+solenoide i reductor de pressió amb manòmetre, conectada a cable de comandament
del programador, inclús by-pass, tot amb accesori i peces de llautó.

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

1 T UNITATS

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

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

1 T LONG (M) AMP (M) PROF (M)

2 Rasa 355,000 0,400 0,750 106,500 C#*D#*E#*F#

3 Rasa 323,000 0,400 0,750 96,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 203,400

6 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 T LONG (M) AMP (M) PROF (M) COEF, ESPO

2 Rasa 355,000 0,400 0,750 1,300 138,450 C#*D#*E#*F#

3 Rasa 323,000 0,400 0,750 1,300 125,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,420

7 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T LONG (M) AMP (M) ALÇ (M)

2 Rasa 355,000 0,400 0,750 106,500 C#*D#*E#*F#

3 Rasa 323,000 0,400 0,750 96,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,400

8 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 T LONG (M) AMP (M) ALÇ (M)

2 Rasa 355,000 0,400 0,750 106,500 C#*D#*E#*F#

3 Rasa 323,000 0,400 0,750 96,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,400

9 FDK2VVV2 m Canalització per connexió de la xarxa de reg, al comptador existent amb tub pe 80, embuit em pvc 160
formigonat, per voreres actuals, amb obra civil completa i reposició del paviment

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

1 CANALITZACIÓ CREUAMENTS T LONG (M)

2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

10 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

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

1 CANALITZACIÓ T LONG (M)

2 355,000 355,000 C#*D#*E#*F#

3 323,000 323,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 678,000

11 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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

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

1 CANALITZACIÓ T LONG  (M)

2 355,000 355,000 C#*D#*E#*F#

3 323,000 323,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,000

12 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, 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

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

1 T UNITATS

2 Anella degoteig 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

13 FN314324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

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

1 T UNITAT

2 Vàlvula esfera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FJSBUA03 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una
pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

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

1 T UNITAT

2 Vàlvula esfera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FDK2U566 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

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

1 T UNITATS

2 Pericó creuaments 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITATS

2 Tapes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 FRF26010 u Muntatge de pericó de neteja format per 1 claus de tancament amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '' i valvula
automàtica, totalment colocat i conexionat a clavegueram o drenatge.

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

1 T UNITATS

2 Pericó neteja 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

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

1 T UNITATS

2 Boques de reg 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 FFB28455 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

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

1 T LONG (M)

2 Boques de reg 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21R001 u Subministre i col.locació de paperera trabucable de d 37 cm de planxa d'acer inoxidable de fundicion ductil
benito model pa-600-i o semblant, ancorada amb dos daus de formigo de 30x30x30 cm, inclou placa reserva per
l'inscripció de l'escut de l'ajuntament i installació de xip de avís per a buidat segons normativa de parcs i jardins.
ancorada mecànicament a paviment. inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.
inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

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

1 T UNITATS

2 Paperera 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 FQ42F025 u Pilona de fosa 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

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

1 T UNITATS

2 Pilones 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 114 mm i 3,5 mm
de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles amb cargols allen,
pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre forats, per a  col·locar amb fixacions mecaniques

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

1 T M

2 Barana 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada als suports amb
cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de terra en cas
d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

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

1 T UNITAT

2 Cadira 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada als suports amb
cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de terra en cas
d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

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

1 T UNITAT

2 Banc 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  CANALITZACIONS GENERALS

1 XPA1VVV5 m Canalització formada per 9 tubs pe 125mm, totalment acabada. inclou totes les operacions d'obra civil, tant de
moviments de terres com d'acabats. Inclou la repercusió per ml de totes les arquetes necessaries a realitzar
segons les diferents companyies -telecomunicacions, enllumenat, correos/telègraf, serveis municipals,etc. amb
part proporcional de maniguets d'unió, separadors, taps, guia interior i col.locacio de dos bandes de proteccio i
avis de plastic a la part superior de la rasa

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

1 T LONG (M)

2 Telecomunicacions 725,760 725,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,760

Euro
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2 XPA1VVV3 m Canalització formada per 11 tubs (2 pe 160mm + 9 pe 110 mm), totalment acabada. inclou totes les operacions
d'obra civil, tant de moviments de terres com d'acabats. inclou la repercusió per ml de totes les arquetes
necessaries a realitzar segons les diferents companyies -telecomunicacions, enllumenat, correos/telègraf,
serveis municipals,etc. amb part proporcional de maniguets d'unió, separadors, taps, guia interior i col.locacio de
dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

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

1 T LONG (M)

2 Xarxa municipal 678,000 678,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES
Subcapítolbis 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2229A22 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

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

1 T LONG (M) AMP (M) ALÇ (M) UNITATS

2 Escombreries 15,000 2,500 2,500 3,000 281,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,250

2 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%

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

1 T LONG (M) PARETS(U) ALÇ (M) UNITATS

2 Escombreries 15,000 2,000 2,500 3,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

3 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM

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

1 T LONG (M) AMP (M) UNITATS

2 Escombreries 15,000 2,500 3,000 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

4 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T LONG (M) AMP (M) ALÇ (M) UNITATS

2 Escombreries 15,000 2,500 0,300 3,000 33,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,750
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5 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

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

1 T LONG  (M) AMP (M) ALÇ (M) UNITATS* CO

2 Escombreries 15,000 2,500 0,300 3,900 43,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,875

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES
Subcapítolbis 02  INSTAL·LACIONS RECOLLIDA SELECTIVA

1 SRECVVV1 u Instal·lació equinord per a recollida selectiva d' escombreries amb la instal.lació d'uns equips ''equinord model
clt 19-24 (e) / 19-24 bi.compartido'' o equivalent per a soterrament de 3 contenidors urbans. inclou: equip
bicompartimentat tipus ''clt19-24 bi-co com c/puert (1 uts) + clt 19-24 comc/puert (3 uts)´´ , amb central
hidràulica i els prefabricats de formigó associats (6 uts. del tipus clt 19-24 i el central), així com el subministre e
instal·lació dels contenidors de recollida selectiva de fins a 4.000 l. els contenidors són de carrega lateral.
incorporen plataforma elevadora accionada per cilindre de doble efecte, bùstia amb tambor d'acer inoxidable
amb tancament automàtic, rack modular de control centralitzat i sensor de saturació. l'accionament de l'equip es
realitza mitjançant consola desde el camiò. s'inclou armari de control de poliester, central hidràulica amb dipòsit
de 25 litres, motor elèctric i bloc d'electrovàlvules, així com la instal·lació del cablejat elèctric.
El preu inclou tots els materials, el seu transport, la seva instal.lació a obra, i tota l'obra civil prèvia, així com
les probes de funcionament. també s'inclou els moduls prefabricats de dimensions interiors 2.400 x 1.900 x
2200, formats per plaques de formigó preparades per ensamblar-se a l'obra. el conjunt es completa amb una
serie de planxes d'acer galvanitzat per realitzar el tancament entre la part superior del prefabricat i el límit
inferior del marc de l'equip.

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

1 T UNITATS

2 Equips escombreries 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  XARXA TELEGRAF/ CORREOS

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

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

1 T VOL, (M3)

2 Localització serveis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EFB1A4DS m Malla senyalitzadora de polietilè de baixa densitat de color morat (ral pantone 514u) ròmbica amb film imprès,
permetent el pas de l'aigua cap a la superfície en cas de fuita. amplada 30 cm. inscripció -ajuntament de
barcelona, aigua no potable-, situada en la part central del film imprès, amb una separació de 50 cm entre cada
inscripció, tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG, (M)

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDD2VVV1 u Pou de registre per a xarxa de correus, tipus 2c, prefabricat de formigó, de seccio interior 0,75 x 0,75 x 1.20,
totalment acabat amb tota l'obra civil inclosa

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

1 T UNITATS

2 Pou de registre 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FD1AVVV1 u Bastiment i tapa de fosa ductil per a correus segons la seva normativa especifica.

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

1 T UNITATS

2 Tapes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 XPAVVVC u Instal·lació per a realitzar les connexions de xarxa aeria de telègrafs, a soterrada segons la companyia correos.
inclou poste de formigò i tota l'obra civil necessaria.

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

1 T UNITATS

2 Connexió xarxa aèria - soterrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FEQMVM02 u Obra civil de correus -telegrafs- per baixada de la xarxa aeria existent a nova canalització soterrada, inclou totes
les operacions necessaries de cablejat i connexions provisionals per donar continuitat al servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  AIGUA POTABLE

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

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

1 T VOL, (M3)

2 Localització serveis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F2229A22 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

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

1 T LONG, (M) AMP, (M) ALÇ,(M)

2 Eliminació xarxa existent 539,880 0,500 1,200 323,928 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,928

3 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

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

1 T LONG, (M) AMP, (M) ALÇ,(M) COEF, ESPO

2 Eliminació xarxa existent 539,880 0,500 1,200 1,300 421,106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,106

4 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb saulo d'aportacio, amb compactacio del 95% pm, amidament sobre
perfil

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

1 T LONG, (M) AMP, (M) ALÇ,(M)

2 Nova: D110 mm 539,880 0,500 0,600 161,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,964

5 F228530F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T LONG, (M) AMP, (M) ALÇ,(M)

2 Nova: D110 mm 539,880 0,500 0,600 161,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,964

6 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

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

1 T LONG, (M)

2 Tub D110 mm 539,880 539,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 539,880

7 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de
10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l,
amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

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

Euro
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1 T UNITAT

2 Pericó 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

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

1 T UNITAT

2 Tapes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  TELEFONIA

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

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

1 T VOL,(M3)

2 Localització serveis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 XPAVVTE pa Partida alçada a justificar per als treballs de protecció de l'encreuament existent sota el nou clavegueram, inclou
ell pagament de drets d'escomessa, projecte i direccio d'obra de tota la nova instal.lacio,

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

2 Repercusió equivalente a 4 vegades
Fase III

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06  XARXA BAIXA TENSIÓ

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

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

1 T VOL,(M3)

2 Localització serveis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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2 XPA1VVV8 m Canalització formada per 4 tubs pe 160 mm, totalment acabada. inclou totes les operacions d'obra civil, tant de
moviments de terres com d'acabats -formigó de reblert, terres sel·leccionades,...-. Inclou la repercusió per ml de
totes les arquetes necessaries a realitzar segons les distintes companyies -telecomunicacions, enllumenat,
correos/telègraf, serveis municipals,..., amb part proporcional de maniguets d'unió, separadors, taps, guia
interior i col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

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

1 T LONG, (M)

2 Rasa longitudinal FECSA 537,800 537,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 537,800

3 XPA1VVV0 m Canalització formada per 6 tubs pe 160 mm, totalment acabada. inclou totes les operacions d'obra civil, tant de
moviments de terres com d'acabats -formigó de reblert, terres sel·leccionades,...-. Inclou la repercusió per ml de
totes les arquetes necessaries a realitzar segons les distintes companyies -telecomunicacions, enllumenat,
correos/telègraf, serveis municipals,..., amb part proporcional de maniguets d'unió, separadors, taps, guia
interior i col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

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

1 T M

2 Passos transversals FECSA 16,550 16,550 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,550

4 XPAVVBT pa Partida alçada a justificar per als treballs de substitució la xarxa aeria elèctrica existent per canalització
soterrada, segons valoració de fecsa-endesa. inclou ell pagament de drets d'escomessa, projecte i direccio
d'obra de tota la nova instal.lacio,

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

2 Repercusió equivalente a 4 vegades
Fase III

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 09  XARXES D'INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07  XARXA GAS

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

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

1 T VOL,(M3)

2 Localització serveis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 10  VARIS
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1 XPAUU002 u Partida alçada a justificar en concepte d'estintolament provisional i desviament de serveis durant l'execució de
les obres

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPUUA010 u Partida alçada a justifica en concepte de senyalització vial i desviament del trànsit durant l'execució de les obres.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAUU004 u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment del servei d'evacuació dels claveguerons durant
l'execució de les obres

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAUU003 u Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de les obres

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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EB11VVV1P-1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d=

114 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm

fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre

forats, per a  col·locar amb fixacions mecaniques

145,31 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EFB1A4DSP-2 m Malla senyalitzadora de polietilè de baixa densitat de color morat (ral pantone 514u) ròmbica

amb film imprès, permetent el pas de l'aigua cap a la superfície en cas de fuita. amplada 30

cm. inscripció -ajuntament de barcelona, aigua no potable-, situada en la part central del film

imprès, amb una separació de 50 cm entre cada inscripció, tot inclòs.

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F2192C04P-3 m Demolició de gual de formigó col.locat sobre formigó amb mitjans mecànics i ajudes manuals,

i càrrega sobre camió o contenidor

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F2192C05P-4 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i

càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F2194JL5P-5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

F2194XL5P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F21H1641P-7 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec

per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

66,35 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

F21Q2501P-8 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

F21QQB01P-9 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

F21S1641P-10 u Desmuntatge de semàfor, suport , accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament

de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor.

66,35 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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F2220A13P-11 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i

càrrega amb les terres deixades a la vora

44,82 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F2226243P-12 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,

amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F2229A22P-13 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny no

classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

F227L00FP-14 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM 1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F227T00FP-15 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F228530FP-16 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95 % PM

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F228A30FP-17 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de

la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,

amb compactació del 95 % PM

10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F228V010P-18 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb saulo d'aportacio, amb compactacio del 95% pm,

amidament sobre perfil

30,26 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

F2316701P-19 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a

una protecció del 40%

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)

F2A11000P-20 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F2A15000P-21 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

F2R35065P-22 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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F2R35067P-23 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

F2R35069P-24 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15

km

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F31521B1P-25 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

64,82 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F931R01LP-26 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al

100 % del PM

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F9365H21P-27 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 mecànic, amb acabat reglejat

64,47 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

F961A8GAP-28 m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm,

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb

morter. Inclou rigola de 30x30x8 cm

40,81 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F961VXR2P-29 u Vorada de bustia, recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi,

recta, escairada i buixardada de 30x25x120 cm, col.locada amb fonament de formigo

58,39 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

F962A8GAP-30 m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm,

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb

morter.  Inclou rigola de 30x30x8 cm

52,01 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

F981U115P-31 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de

secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb

quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó

158,57 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F981U125P-32 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,

format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a

papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó

188,97 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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F993U030P-33 u Escosell carmel de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de formigo armat

prefabricat de dues peces i diametre interior de 90 cm, col.locat amb base de formigo, anella

exterior de fosa gris de dues peces unides amb cargols i escut de la ciutat a cada sector i

anella interior de fosa grisa de dues peces unides amb cargols, col.locades recolzades sobre

marc perimetral. el color de l'escosell es el mateix del paviment, en principi, color mediterrani.

341,19 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

F9F1VVV1P-34 m2 Paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de 24x16 cm i 7cm de gruix, preu

superior, tipus terana de breinco o equivalent , qualsevol color, col.locat amb base de

formigo de 20 n/mm2 de resistencia de 15 cm de gruix

40,26 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

F9F5VVV1P-35 m2 Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 cm tipus vulcano de breinco o equivalent, de

qualsevol arena, acabat impermeable, en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de 15

cm de formigo inclosa, inclou part proporcional d'adequació de tapa de registre a nova rasat i

reparació de la part inferior - 1 metre d'alçada- de les façanes afectades per les obres

37,37 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F9F5VVV2P-36 m2 Paviment per a invidents, amb peces prefabricades de formigo de 40x40x7 cm, tipus breinco

o equivalent, de color arena, en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de 15 cm de

formigo inclosa

38,79 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

F9H19114P-37 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb

granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig

marshall

47,47 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

F9H3V170P-38 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio F-8/10 (capa fina), amb granulat per

a rodament, betum asfaltic de penetracio i additivitat amb fibres, situat a l'obra amb transport

de carrega 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa

de calçada

35,88 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F9J12C50P-39 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2 0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

F9Z1U010P-40 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FBA1G110P-41 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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FBA21211P-42 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FBA22411P-43 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FBA31110P-44 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FBB11251P-45 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

52,73 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FBB22501P-46 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 107,81 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FBBZU240P-47 u Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de diametre, gruix entre

3 i 5 mm, pintat amb pintura en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de

fundicio i accessoris, fins a 4 m de llum, sense corredera telescopica excavacio de fonament,

formigonament, pletina d'ancoratge amb esparrecs galvanitzats, i reposicio de paviment

existent

226,60 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FD1AV010P-48 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas

lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

143,96 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FD1AVVV1P-49 u Bastiment i tapa de fosa ductil per a correus segons la seva normativa especifica. 234,84 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FD1BCI0XP-50 u Reixa embornal delta 80v de fosa ductil, col.locada amb morter, per a embornal de 70 x 30

cm, de carrega de trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124,

recoberta de pintura asfaltica i col.locada amb morter

90,72 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FD7F7575P-51 m Tub de PVC de 300 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

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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FD7FF575P-52 m Tub de PVC de 800 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

43,21 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FDB278GPP-53 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta 1,8x1,8

m per a tub de diàmetre 120 cm

142,23 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FDD1A095P-54 m Paret per a pou circular de d=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,

col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

137,60 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FDD2VVV1P-55 u Pou de registre per a xarxa de correus, tipus 2c, prefabricat de formigó, de seccio interior

0,75 x 0,75 x 1.20, totalment acabat amb tota l'obra civil inclosa

353,19 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FDD3VVV1P-56 u Embornal sifònic, pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de seccio interior, tipus barcelona,

prefabricat de formigo, amb connexio a desgüas de diàmetre 30 cm

48,70 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FDDZS005P-57 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat

amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14,71 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

FDG51311P-58 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble

capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FDK2A4F3P-59 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat, sobre llit de sorra

70,53 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FDK2U030P-60 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix

de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat

a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de

10 cm de gruix

84,92 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FDK2U566P-61 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb

paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins

amb morter 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de

l'excavació

104,05 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
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FDK2VVV2P-62 m Canalització per connexió de la xarxa de reg, al comptador existent amb tub pe 80, embuit

em pvc 160 formigonat, per voreres actuals, amb obra civil completa i reposició del paviment

63,75 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FDKZ3154P-63 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,

col·locat amb morter

25,67 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FDKZ3174P-64 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,

col·locat amb morter

46,99 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FEQMFECSP-65 u Escomesa elèctrica per a un quadre elèctric d'enllumenat públic, en concepte d'obra civil i

mecanismes de fecsa

3.157,98 €

(TRES MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FEQMVM02P-66 u Obra civil de correus -telegrafs- per baixada de la xarxa aeria existent a nova canalització

soterrada, inclou totes les operacions necessaries de cablejat i connexions provisionals per

donar continuitat al servei.

6.419,20 €

(SIS MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

FFB1E425P-67 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

29,50 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FFB27455P-68 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

FFB28455P-69 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

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FG314506P-70 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,

col·locat en tub

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FGD1431EP-71 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500

mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

20,71 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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FHR0VVV1P-72 u Bàcul doble model -y doble- de 9,2 m. d'alçada per a il·luminació de calçada i 6,60 m per a

il·luminació de voreres, model de roura o similar, amb dos adaptadors per a luminàries tipus

venus, galvanitzat per immersió en bany de zinc, inclòs el cablejat interior, placa d'ancoratge

d'acer galvanitzat collada amb cargols colisos i fonamentació de dau de formigó inclosa.

inclou dues luminàries tipus venus pro diametro 720 mm fabricada en fundició d'alumini,

cargols d'ace inoxidable aisi-304, protecció d'imprimació epoxi-poliamida i acabat amb

poliuretà de dos components, amb reflectro asimètric en alumini anodizat calse 10, difusor

cuenco de vidre rtemplat transparent i equip elèctric de 70 w vsap i 70 w vsap, amb

portalàmpares ceràmic e-40. acabat amb pintura antigraffiti i antigosssos.

2.641,60 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FJS1U001P-73 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de

45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit

material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

155,98 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FJS5A614P-74 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, 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

8,75 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FJSBUA03P-75 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb

solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

75,10 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

FJSZU002P-76 u Connexió de xarxa de reg a xarxa existent 200,78 €

(DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FN314324P-77 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze,

preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

17,74 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

FQ10VVV1P-78 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada

als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro

gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

214,17 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FQ10VVV2P-79 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada

als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro

gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

202,13 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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FQ21R001P-80 u Subministre i col.locació de paperera trabucable de d 37 cm de planxa d'acer inoxidable de

fundicion ductil benito model pa-600-i o semblant, ancorada amb dos daus de formigo de

30x30x30 cm, inclou placa reserva per l'inscripció de l'escut de l'ajuntament i installació de xip

de avís per a buidat segons normativa de parcs i jardins. ancorada mecànicament a

paviment. inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric. inclou presa

de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

161,92 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FQ42F025P-81 u Pilona de fosa 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

61,86 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FRF23010P-82 u Muntatge de capçal de reg en pericó per a degoteig format per clau de tancament, filtre de

malla, vàlvula de ventosa, electrovàlvula+solenoide i reductor de pressió amb manòmetre,

conectada a cable de comandament del programador, inclús by-pass, tot amb accesori i

peces de llautó.

1.001,49 €

(MIL UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FRF25010P-83 u Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 1 1/2 i bay-pass, i

electrovàlvula+solenoide de 1 1/2 '', totalment colocat i conexionat a cable de programador de

reg, tot amb accesori i peces de llautó.

781,93 €

(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FRF26010P-84 u Muntatge de pericó de neteja format per 1 claus de tancament amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '' i

valvula automàtica, totalment colocat i conexionat a clavegueram o drenatge.

214,60 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G21B4001P-85 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

26,89 €

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

G2214101P-86 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GD5JCF08P-87 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

88,53 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

K973U001P-88 m Encintat de 20 cm d'amplària amb peces de pedra calcària nacional, de 40x20 cm i 7 cm de

gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

38,10 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)



Pressupost projecte

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 36

M219UF41P-89 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a

tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues

a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la

superficie fresada

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

PPA900SSP-90 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra 62.901,93 €

(SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

SRECVVV1P-91 u Instal·lació equinord per a recollida selectiva d' escombreries amb la instal.lació d'uns equips

''equinord model clt 19-24 (e) / 19-24 bi.compartido'' o equivalent per a soterrament de 3

contenidors urbans. inclou: equip bicompartimentat tipus ''clt19-24 bi-co com c/puert (1 uts)

+ clt 19-24 comc/puert (3 uts)´´ , amb central hidràulica i els prefabricats de formigó associats

(6 uts. del tipus clt 19-24 i el central), així com el subministre e instal·lació dels contenidors

de recollida selectiva de fins a 4.000 l. els contenidors són de carrega lateral. incorporen

plataforma elevadora accionada per cilindre de doble efecte, bùstia amb tambor d'acer

inoxidable amb tancament automàtic, rack modular de control centralitzat i sensor de

saturació. l'accionament de l'equip es realitza mitjançant consola desde el camiò. s'inclou

armari de control de poliester, central hidràulica amb dipòsit de 25 litres, motor elèctric i bloc

d'electrovàlvules, així com la instal·lació del cablejat elèctric.

El preu inclou tots els materials, el seu transport, la seva instal.lació a obra, i tota l'obra civil

prèvia, així com les probes de funcionament. també s'inclou els moduls prefabricats de

dimensions interiors 2.400 x 1.900 x 2200, formats per plaques de formigó preparades per

ensamblar-se a l'obra. el conjunt es completa amb una serie de planxes d'acer galvanitzat per

realitzar el tancament entre la part superior del prefabricat i el límit inferior del marc de l'equip.

90.000,00 €

(NORANTA MIL EUROS)

TJ31KJM3P-92 u Subministrament i plantació de lledoner (celtis australis) de 20-25cm de circunferencia 153,68 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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P-1 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d=

114 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm

fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre

forats, per a  col·locar amb fixacions mecaniques

145,31 €

BB15UL40 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxid 128,61000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,64000 €

Altres conceptes 15,06000 €

P-2 EFB1A4DS m Malla senyalitzadora de polietilè de baixa densitat de color morat (ral pantone 514u) ròmbica

amb film imprès, permetent el pas de l'aigua cap a la superfície en cas de fuita. amplada 30

cm. inscripció -ajuntament de barcelona, aigua no potable-, situada en la part central del film

imprès, amb una separació de 50 cm entre cada inscripció, tot inclòs.

0,51 €

Sense descomposició 0,51000 €

P-3 F2192C04 m Demolició de gual de formigó col.locat sobre formigó amb mitjans mecànics i ajudes manuals,

i càrrega sobre camió o contenidor

4,45 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i

càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,28 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-5 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-6 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,42 €

Altres conceptes 3,42000 €

P-7 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec

per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

66,35 €

Altres conceptes 66,35000 €

P-8 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,52 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-9 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,52 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-10 F21S1641 u Desmuntatge de semàfor, suport , accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament

de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor.

66,35 €
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Altres conceptes 66,35000 €

P-11 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i

càrrega amb les terres deixades a la vora

44,82 €

Altres conceptes 44,82000 €

P-12 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,

amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

8,71 €

Altres conceptes 8,71000 €

P-13 F2229A22 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny no

classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

9,16 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-14 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM 1,62 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,11 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-16 F228530F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95 % PM

19,73 €

Altres conceptes 19,73000 €

P-17 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de

la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,

amb compactació del 95 % PM

10,28 €

Altres conceptes 10,28000 €

P-18 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb saulo d'aportacio, amb compactacio del 95% pm,

amidament sobre perfil

30,26 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,63200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 10,57250 €

P-19 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a

una protecció del 40%

17,20 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 0,20112 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,74240 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10350 €

Altres conceptes 15,15298 €

P-20 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 8,42 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 4,99 €



Pressupost projecte

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 40

B03D5000 m3 Terra adequada 4,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

1,90 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-23 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,47 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-24 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15

km

4,74 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-25 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

64,82 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 58,79500 €

Altres conceptes 6,02500 €

P-26 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al

100 % del PM

19,73 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 18,72200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 0,95250 €

P-27 F9365H21 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 mecànic, amb acabat reglejat

64,47 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 55,83900 €

Altres conceptes 8,63100 €

P-28 F961A8GA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm,

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb

morter. Inclou rigola de 30x30x8 cm

40,81 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,78278 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 24,46500 €

Altres conceptes 9,56222 €

P-29 F961VXR2 u Vorada de bustia, recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi,

recta, escairada i buixardada de 30x25x120 cm, col.locada amb fonament de formigo

58,39 €

B961VXR2 U Pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i bui 53,11000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,77520 €

Altres conceptes 1,50480 €

P-30 F962A8GA m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm,

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb

morter.  Inclou rigola de 30x30x8 cm

52,01 €
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B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,78278 €

B96218G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 36,38250 €

Altres conceptes 8,84472 €

P-31 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de

secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb

quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó

158,57 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi,  amb les cares vistes flamejad 135,94000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,80208 €

Altres conceptes 14,82792 €

P-32 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,

format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a

papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó

188,97 €

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejad 162,14000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,55040 €

Altres conceptes 19,27960 €

P-33 F993U030 u Escosell carmel de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de formigo armat

prefabricat de dues peces i diametre interior de 90 cm, col.locat amb base de formigo, anella

exterior de fosa gris de dues peces unides amb cargols i escut de la ciutat a cada sector i

anella interior de fosa grisa de dues peces unides amb cargols, col.locades recolzades sobre

marc perimetral. el color de l'escosell es el mateix del paviment, en principi, color mediterrani.

341,19 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,34480 €

B99ZU025 u Anella exterior de fosa gris per a escosell carmel de 120x120 cm i d interior 75 cm,  de 296,75000 €

Altres conceptes 36,09520 €

P-34 F9F1VVV1 m2 Paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de 24x16 cm i 7cm de gruix, preu

superior, tipus terana de breinco o equivalent , qualsevol color, col.locat amb base de

formigo de 20 n/mm2 de resistencia de 15 cm de gruix

40,26 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,69250 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 1,27008 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 24x16 cm i 7 cm de gruix 23,79000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,03988 €

Altres conceptes 6,46754 €

P-35 F9F5VVV1 m2 Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 cm tipus vulcano de breinco o equivalent, de

qualsevol arena, acabat impermeable, en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de 15

cm de formigo inclosa, inclou part proporcional d'adequació de tapa de registre a nova rasat i

reparació de la part inferior - 1 metre d'alçada- de les façanes afectades per les obres

37,37 €

B9F1V006 m2 Paviment de llosa de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix 25,63260 €



Pressupost projecte

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 42

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,69250 €

Altres conceptes 3,04490 €

P-36 F9F5VVV2 m2 Paviment per a invidents, amb peces prefabricades de formigo de 40x40x7 cm, tipus breinco

o equivalent, de color arena, en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de 15 cm de

formigo inclosa

38,79 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,69250 €

B9F1V003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix 23,48040 €

Altres conceptes 6,61710 €

P-37 F9H19114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb

granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig

marshall

47,47 €

B9H19110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat gr 43,29000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-38 F9H3V170 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio F-8/10 (capa fina), amb granulat per

a rodament, betum asfaltic de penetracio i additivitat amb fibres, situat a l'obra amb transport

de carrega 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa

de calçada

35,88 €

B9H3V170 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio f-8/10 (capa fina), amb granula 26,82000 €

Altres conceptes 9,06000 €

P-39 F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2 0,65 €

B055KKJ0 t Betum fluidificat tipus FM-100 0,57203 €

Altres conceptes 0,07797 €

P-40 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,64 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-41 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,75 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09614 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

Altres conceptes 0,26486 €

P-42 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,76 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25372 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,03163 €

Altres conceptes 0,47465 €

P-43 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,31 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,37700 €
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BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,55522 €

Altres conceptes 0,37778 €

P-44 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

7,52 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,94212 €

Altres conceptes 2,68944 €

P-45 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

52,73 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-46 FBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 107,81 €

BBM1AHD1 u Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no reflectora 92,18000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-47 FBBZU240 u Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de diametre, gruix entre

3 i 5 mm, pintat amb pintura en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de

fundicio i accessoris, fins a 4 m de llum, sense corredera telescopica excavacio de fonament,

formigonament, pletina d'ancoratge amb esparrecs galvanitzats, i reposicio de paviment

existent

226,60 €

BBMZU240 m Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de diametre, grui 130,28000 €

B44Z5016 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en cal 16,50000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 20,39500 €

Altres conceptes 59,42500 €

P-48 FD1AV010 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas

lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

143,96 €

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, 127,70000 €

Altres conceptes 16,26000 €

P-49 FD1AVVV1 u Bastiment i tapa de fosa ductil per a correus segons la seva normativa especifica. 234,84 €

Altres conceptes 234,84000 €

P-50 FD1BCI0X u Reixa embornal delta 80v de fosa ductil, col.locada amb morter, per a embornal de 70 x 30

cm, de carrega de trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124,

recoberta de pintura asfaltica i col.locada amb morter

90,72 €

BD1BCI0X U Reixa embornal 80v de fosa ductil 88,05000 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-51 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 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

10,22 €
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BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 9,45000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-52 FD7FF575 m Tub de PVC de 800 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

43,21 €

BD7FF570 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 40,98000 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-53 FDB278GP u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta 1,8x1,8

m per a tub de diàmetre 120 cm

142,23 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 107,27704 €

Altres conceptes 34,95296 €

P-54 FDD1A095 m Paret per a pou circular de d=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,

col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

137,60 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefab 135,27150 €

Altres conceptes 2,32850 €

P-55 FDD2VVV1 u Pou de registre per a xarxa de correus, tipus 2c, prefabricat de formigó, de seccio interior

0,75 x 0,75 x 1.20, totalment acabat amb tota l'obra civil inclosa

353,19 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 14,84000 €

G4BC2101 KG Subministrament i col.locació d'acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 5 141,48816 €

F4D0V503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta, a 3 m d'alçaria, com a maxim 113,84024 €

Altres conceptes 83,02160 €

P-56 FDD3VVV1 u Embornal sifònic, pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de seccio interior, tipus barcelona,

prefabricat de formigo, amb connexio a desgüas de diàmetre 30 cm

48,70 €

BDD3U100 M Pou prefabricat de formigo amb forat per a connexio del tub de desgüas de diàmtre 30 23,52000 €

Altres conceptes 25,18000 €

P-57 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat

amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14,71 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-58 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble

capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

3,83 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,68000 €

Altres conceptes 2,15000 €

P-59 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat, sobre llit de sorra

70,53 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 3,21920 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,48853 €
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B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,51050 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23,58565 €

Altres conceptes 41,72612 €

P-60 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix

de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat

a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de

10 cm de gruix

84,92 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,49550 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 16,10000 €

B0604220 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 12,67680 €

Altres conceptes 54,64770 €

P-61 FDK2U566 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb

paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins

amb morter 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de

l'excavació

104,05 €

B0111000 m3 Aigua 0,00222 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 16,67615 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44415 €

Altres conceptes 86,92748 €

P-62 FDK2VVV2 m Canalització per connexió de la xarxa de reg, al comptador existent amb tub pe 80, embuit

em pvc 160 formigonat, per voreres actuals, amb obra civil completa i reposició del paviment

63,75 €

Sense descomposició 63,75000 €

P-63 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,

col·locat amb morter

25,67 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 15,00000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,18043 €

Altres conceptes 10,48957 €

P-64 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,

col·locat amb morter

46,99 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 35,70000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,27065 €

Altres conceptes 11,01935 €

P-65 FEQMFECS u Escomesa elèctrica per a un quadre elèctric d'enllumenat públic, en concepte d'obra civil i

mecanismes de fecsa

3.157,98 €

Sense descomposició 3.157,98000 €

P-66 FEQMVM02 u Obra civil de correus -telegrafs- per baixada de la xarxa aeria existent a nova canalització

soterrada, inclou totes les operacions necessaries de cablejat i connexions provisionals per

donar continuitat al servei.

6.419,20 €
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Sense descomposició 6.419,20000 €

P-67 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

29,50 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 14,71500 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 5,11020 €

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,57000 €

Altres conceptes 9,10480 €

P-68 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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

5,01 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte 1,31100 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,11000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,87720 €

Altres conceptes 2,71180 €

P-69 FFB28455 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

6,31 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,17000 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exte 1,83900 €

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 1,36680 €

Altres conceptes 2,93420 €

P-70 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,

col·locat en tub

3,53 €

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 2,35620 €

Altres conceptes 1,17380 €

P-71 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500

mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

20,71 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 8,51000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

Altres conceptes 8,27000 €

P-72 FHR0VVV1 u Bàcul doble model -y doble- de 9,2 m. d'alçada per a il·luminació de calçada i 6,60 m per a

il·luminació de voreres, model de roura o similar, amb dos adaptadors per a luminàries tipus

venus, galvanitzat per immersió en bany de zinc, inclòs el cablejat interior, placa d'ancoratge

d'acer galvanitzat collada amb cargols colisos i fonamentació de dau de formigó inclosa.

inclou dues luminàries tipus venus pro diametro 720 mm fabricada en fundició d'alumini,

cargols d'ace inoxidable aisi-304, protecció d'imprimació epoxi-poliamida i acabat amb

poliuretà de dos components, amb reflectro asimètric en alumini anodizat calse 10, difusor

cuenco de vidre rtemplat transparent i equip elèctric de 70 w vsap i 70 w vsap, amb

portalàmpares ceràmic e-40. acabat amb pintura antigraffiti i antigosssos.

2.641,60 €
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Sense descomposició 2.641,60000 €

P-73 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de

45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit

material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

155,98 €

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelo 119,00000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-74 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, 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

8,75 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 2,81200 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02400 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 1,55800 €

Altres conceptes 4,35600 €

P-75 FJSBUA03 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb

solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

75,10 €

BJSB1410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  de 2´´ de diàmetre,  de material plàstic, amb s 75,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-76 FJSZU002 u Connexió de xarxa de reg a xarxa existent 200,78 €

Sense descomposició 200,78000 €

P-77 FN314324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze,

preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

17,74 €

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronz 9,65000 €

Altres conceptes 8,09000 €

P-78 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada

als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro

gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

214,17 €

BQ10U090 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i c 212,20000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-79 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada

als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro

gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

202,13 €

BQ10U091 u Banc Neoromàntic Liviano 1,75 m 200,02000 €

Altres conceptes 2,11000 €

P-80 FQ21R001 u Subministre i col.locació de paperera trabucable de d 37 cm de planxa d'acer inoxidable de

fundicion ductil benito model pa-600-i o semblant, ancorada amb dos daus de formigo de

30x30x30 cm, inclou placa reserva per l'inscripció de l'escut de l'ajuntament i installació de xip

de avís per a buidat segons normativa de parcs i jardins. ancorada mecànicament a

paviment. inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric. inclou presa

de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

161,92 €
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BQ21R001 u Paperera trabucable de d 38 cm de planxa d'acer inoxidable de fundicion ductil benito 145,31000 €

Altres conceptes 16,61000 €

P-81 FQ42F025 u Pilona de fosa 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

61,86 €

BQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndri 29,60000 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-82 FRF23010 u Muntatge de capçal de reg en pericó per a degoteig format per clau de tancament, filtre de

malla, vàlvula de ventosa, electrovàlvula+solenoide i reductor de pressió amb manòmetre,

conectada a cable de comandament del programador, inclús by-pass, tot amb accesori i

peces de llautó.

1.001,49 €

BK213560 u Regulador de pressió per a un cabdal màxim de 5000 l/h, de 0 a 20 bars 487,09000 €

BJM35BE0 u Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova 162,80000 €

BJSB1220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´ de diàmetre,  de material plàstic, amb sol 59,43000 €

BK25C230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d 15,21000 €

BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 154,09000 €

BK235210 u Filtre de malla per a degoters 89,79000 €

Altres conceptes 33,08000 €

P-83 FRF25010 u Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 1 1/2 i bay-pass, i

electrovàlvula+solenoide de 1 1/2 '', totalment colocat i conexionat a cable de programador de

reg, tot amb accesori i peces de llautó.

781,93 €

BN631010 u Electrovàlvula+solenoide 1-1/2'' 63,65000 €

BN32B4F0 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pres 407,73000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte 2,82000 €

Altres conceptes 307,73000 €

P-84 FRF26010 u Muntatge de pericó de neteja format per 1 claus de tancament amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '' i

valvula automàtica, totalment colocat i conexionat a clavegueram o drenatge.

214,60 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte 2,82000 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de m 4,08000 €

BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 154,09000 €

Altres conceptes 53,61000 €

P-85 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

26,89 €

Altres conceptes 26,89000 €

P-86 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

2,36 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-87 GD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

88,53 €
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B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29903 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,40560 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 59,53783 €

Altres conceptes 26,28754 €

P-88 K973U001 m Encintat de 20 cm d'amplària amb peces de pedra calcària nacional, de 40x20 cm i 7 cm de

gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

38,10 €

B97126D1 u Peça de pedra calcària nacional de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 24,85000 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-89 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a

tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues

a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la

superficie fresada

0,41 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-90 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra 62.901,93 €

Sense descomposició 62.901,93000 €

P-91 SRECVVV1 u Instal·lació equinord per a recollida selectiva d' escombreries amb la instal.lació d'uns equips

''equinord model clt 19-24 (e) / 19-24 bi.compartido'' o equivalent per a soterrament de 3

contenidors urbans. inclou: equip bicompartimentat tipus ''clt19-24 bi-co com c/puert (1 uts)

+ clt 19-24 comc/puert (3 uts)´´ , amb central hidràulica i els prefabricats de formigó associats

(6 uts. del tipus clt 19-24 i el central), així com el subministre e instal·lació dels contenidors

de recollida selectiva de fins a 4.000 l. els contenidors són de carrega lateral. incorporen

plataforma elevadora accionada per cilindre de doble efecte, bùstia amb tambor d'acer

inoxidable amb tancament automàtic, rack modular de control centralitzat i sensor de

saturació. l'accionament de l'equip es realitza mitjançant consola desde el camiò. s'inclou

armari de control de poliester, central hidràulica amb dipòsit de 25 litres, motor elèctric i bloc

d'electrovàlvules, així com la instal·lació del cablejat elèctric.

El preu inclou tots els materials, el seu transport, la seva instal.lació a obra, i tota l'obra civil

prèvia, així com les probes de funcionament. també s'inclou els moduls prefabricats de

dimensions interiors 2.400 x 1.900 x 2200, formats per plaques de formigó preparades per

ensamblar-se a l'obra. el conjunt es completa amb una serie de planxes d'acer galvanitzat per

realitzar el tancament entre la part superior del prefabricat i el límit inferior del marc de l'equip.

90.000,00 €

Sense descomposició 90.000,00000 €

P-92 TJ31KJM3 u Subministrament i plantació de lledoner (celtis australis) de 20-25cm de circunferencia 153,68 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 9,00000 €

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 c 115,00000 €
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BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 26,58000 €

Altres conceptes 3,10000 €
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Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

1 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 8)

11,52 6,000 69,12

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 9)

11,52 143,000 1.647,36

3 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

66,35 16,000 1.061,60

4 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 85)

26,89 26,000 699,14

5 F21S1641 u Desmuntatge de semàfor, suport , accessoris i elements de subjecció,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.  (P - 10)

66,35 12,000 796,20

TOTAL Subcapítol 01.01.01 4.273,42

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Subcapítol 02 DEMOLICIONS

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
11)

44,82 20,000 896,40

2 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 40) 2,64 121,650 321,16

3 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada (P - 89)

0,41 162,960 66,81

4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 4)

4,28 775,140 3.317,60

5 F2192C04 m Demolició de gual de formigó col.locat sobre formigó amb mitjans
mecànics i ajudes manuals, i càrrega sobre camió o contenidor (P - 3)

4,45 63,940 284,53

6 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

4,43 2.606,950 11.548,79

7 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

3,42 4.921,310 16.830,88

8 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 24)

4,74 4.727,878 22.410,14

TOTAL Subcapítol 01.01.02 55.676,31

euros
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Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 86)

2,36 251,460 593,45

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 15)

1,11 6.979,380 7.747,11

3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 20) 8,42 125,730 1.058,65

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 21) 4,99 125,730 627,39

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 24)

4,74 326,898 1.549,50

TOTAL Capítol 01.02 11.576,10

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 03 CLAVAGUERAM I DRENATGE

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 12)

8,71 2.106,444 18.347,13

2 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 19)

17,20 1.290,364 22.194,26

3 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 24)

4,74 2.738,377 12.979,91

TOTAL Subcapítol 01.03.01 53.521,30

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 03 CLAVAGUERAM I DRENATGE

Subcapítol 02 COL·LECTORS

1 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 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 (P - 51)

10,22 225,220 2.301,75

2 FD7FF575 m Tub de PVC de 800 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 (P - 52)

43,21 408,040 17.631,41

3 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió (P - 25)

64,82 943,051 61.128,57

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 21) 4,99 1.163,393 5.805,33

5 GD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 87)

88,53 30,000 2.655,90

6 FDD3VVV1 u Embornal sifònic, pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de seccio
interior, tipus barcelona, prefabricat de formigo, amb connexio a
desgüas de diàmetre 30 cm (P - 56)

48,70 30,000 1.461,00

7 FD1BCI0X u Reixa embornal delta 80v de fosa ductil, col.locada amb morter, per a
embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t
segons les normes une 41-300-87 i en-124, recoberta de pintura

90,72 30,000 2.721,60

euros
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asfaltica i col.locada amb morter (P - 50)

8 FDD1A095 m Paret per a pou circular de d=120 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 54)

137,60 20,250 2.786,40

9 FDB278GP u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix
mínim i de planta 1,8x1,8 m per a tub de diàmetre 120 cm (P - 53)

142,23 6,000 853,38

10 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 57)

14,71 24,000 353,04

11 FD1AV010 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125
segons norma UNE-EN 124 (P - 48)

143,96 6,000 863,76

TOTAL Subcapítol 01.03.02 98.562,14

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 04 PAVIMENTS

Subcapítol 01 PAVIMENT VIALS

1 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 100 % del PM (P - 26)

19,73 894,978 17.657,92

2 F9365H21 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 mecànic, amb acabat reglejat (P - 27)

64,47 603,078 38.880,44

3 F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 39)

0,65 5.966,520 3.878,24

4 F9H19114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 37)

47,47 447,489 21.242,30

5 F9H3V170 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio F-8/10 (capa
fina), amb granulat per a rodament, betum asfaltic de penetracio i
additivitat amb fibres, situat a l'obra amb transport de carrega 20 t, i
col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja
previa de calçada (P - 38)

35,88 304,293 10.918,03

TOTAL Subcapítol 01.04.01 92.576,93

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 04 PAVIMENTS

Subcapítol 02 PAVIMENT DE VORERES

1 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 100 % del PM (P - 26)

19,73 599,719 11.832,46

2 F961A8GA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou
rigola de 30x30x8 cm (P - 28)

40,81 698,290 28.497,21

3 F962A8GA m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou
rigola de 30x30x8 cm (P - 30)

52,01 17,820 926,82

4 F961VXR2 u Vorada de bustia, recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 30x25x120 cm,
col.locada amb fonament de formigo (P - 29)

58,39 30,000 1.751,70

euros
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5 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó (P - 31)

158,57 72,000 11.417,04

6 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb base de formigó (P - 32)

188,97 72,000 13.605,84

7 F9F5VVV1 m2 Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 cm tipus vulcano de breinco
o equivalent, de qualsevol arena, acabat impermeable, en voreres de
mes d'1 m d'amplada, amb base de 15 cm de formigo inclosa, inclou
part proporcional d'adequació de tapa de registre a nova rasat i
reparació de la part inferior - 1 metre d'alçada- de les façanes
afectades per les obres (P - 35)

37,37 3.735,690 139.602,74

8 F9F5VVV2 m2 Paviment per a invidents, amb peces prefabricades de formigo de
40x40x7 cm, tipus breinco o equivalent, de color arena, en voreres de
mes d'1 m d'amplada, amb base de 15 cm de formigo inclosa (P - 36)

38,79 116,670 4.525,63

9 F9F1VVV1 m2 Paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de 24x16 cm i
7cm de gruix, preu superior, tipus terana de breinco o equivalent ,
qualsevol color, col.locat amb base de formigo de 20 n/mm2 de
resistencia de 15 cm de gruix (P - 34)

40,26 95,760 3.855,30

10 F993U030 u Escosell carmel de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral
de formigo armat prefabricat de dues peces i diametre interior de 90
cm, col.locat amb base de formigo, anella exterior de fosa gris de dues
peces unides amb cargols i escut de la ciutat a cada sector i anella
interior de fosa grisa de dues peces unides amb cargols, col.locades
recolzades sobre marc perimetral. el color de l'escosell es el mateix del
paviment, en principi, color mediterrani. (P - 33)

341,19 46,000 15.694,74

11 K973U001 m Encintat de 20 cm d'amplària amb peces de pedra calcària nacional,
de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 88)

38,10 4,680 178,31

TOTAL Subcapítol 01.04.02 231.887,79

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 05 SENYALITZACIÓ

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 44)

7,52 98,430 740,19

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
41)

0,75 278,000 208,50

3 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 43)

2,31 63,000 145,53

4 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 42)

1,76 131,920 232,18

TOTAL Subcapítol 01.05.01 1.326,40

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 05 SENYALITZACIÓ

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

euros
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1 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 45)

52,73 1,000 52,73

2 FBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament (P - 46)

107,81 1,000 107,81

3 FBBZU240 u Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm
de diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat amb pintura en pols de
poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de fundicio i accessoris,
fins a 4 m de llum, sense corredera telescopica excavacio de
fonament, formigonament, pletina d'ancoratge amb esparrecs
galvanitzats, i reposicio de paviment existent (P - 47)

226,60 6,000 1.359,60

TOTAL Subcapítol 01.05.02 1.520,14

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 05 SENYALITZACIÓ

Subcapítol 03 XARXA SEMAFÒRICA

1 XPA1VVX PA Partida alçada a justificar per instal·lació semafòrica d'un grup
d'interescció totalment acabada. Inclou les operacions d'obra civil, tant
de moviment de terres com d'acbats. La repercusió per metres lineals
de totes les arquetes necesaries. Els semàfors de policarbonat de
diàmetre de 200 mm, optica leds: tres focus (mod. 13/200), un focus
(mod. 11/200). Els semàfors policarbonat per vianats mod. 12/200,
optica leds. Aixi com el mòdul per invidents, les targes de sortia c 2gr,
els suports corresponents, plaques de connexió a terra i els conductors
de coure de designació UNE RV-K-0,6/1 kV de secció 4x6 mm2.
(P - 0)

13.500,00 3,000 40.500,00

TOTAL Subcapítol 01.05.03 40.500,00

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 06 ENLLUMENAT

1 FHR0VVV1 u Bàcul doble model -y doble- de 9,2 m. d'alçada per a il·luminació de
calçada i 6,60 m per a il·luminació de voreres, model de roura o
similar, amb dos adaptadors per a luminàries tipus venus, galvanitzat
per immersió en bany de zinc, inclòs el cablejat interior, placa
d'ancoratge d'acer galvanitzat collada amb cargols colisos i
fonamentació de dau de formigó inclosa. inclou dues luminàries tipus
venus pro diametro 720 mm fabricada en fundició d'alumini, cargols
d'ace inoxidable aisi-304, protecció d'imprimació epoxi-poliamida i
acabat amb poliuretà de dos components, amb reflectro asimètric en
alumini anodizat calse 10, difusor cuenco de vidre rtemplat transparent
i equip elèctric de 70 w vsap i 70 w vsap, amb portalàmpares ceràmic
e-40. acabat amb pintura antigraffiti i antigosssos. (P - 72)

2.641,60 33,000 87.172,80

2 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 59)

70,53 9,000 634,77

3 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 64)

46,99 9,000 422,91

4 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, col·locat en tub (P - 70)

3,53 1.324,000 4.673,72

5 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 71)

20,71 33,000 683,43

euros
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6 FEQMFECS u Escomesa elèctrica per a un quadre elèctric d'enllumenat públic, en
concepte d'obra civil i mecanismes de fecsa  (P - 65)

3.157,98 1,000 3.157,98

TOTAL Capítol 01.06 96.745,61

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 07 JARDINERIA I XARXA DE REG

Subcapítol 01 PLANTACIONS

1 TJ31KJM3 u Subministrament i plantació de lledoner (celtis australis) de 20-25cm
de circunferencia (P - 92)

153,68 46,000 7.069,28

TOTAL Subcapítol 01.07.01 7.069,28

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 07 JARDINERIA I XARXA DE REG

Subcapítol 02 REG

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
11)

44,82 2,000 89,64

2 FJSZU002 u Connexió de xarxa de reg a xarxa existent (P - 76) 200,78 1,000 200,78

3 FRF25010 u Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de
tancament 1 1/2 i bay-pass, i electrovàlvula+solenoide de 1 1/2 '',
totalment colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb
accesori i peces de llautó. (P - 83)

781,93 1,000 781,93

4 FRF23010 u Muntatge de capçal de reg en pericó per a degoteig format per clau de
tancament, filtre de malla, vàlvula de ventosa,
electrovàlvula+solenoide i reductor de pressió amb manòmetre,
conectada a cable de comandament del programador, inclús by-pass,
tot amb accesori i peces de llautó. (P - 82)

1.001,49 4,000 4.005,96

5 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 12)

8,71 203,400 1.771,61

6 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)

3,47 264,420 917,54

7 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 17)

10,28 203,400 2.090,95

8 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 21) 4,99 203,400 1.014,97

9 FDK2VVV2 m Canalització per connexió de la xarxa de reg, al comptador existent
amb tub pe 80, embuit em pvc 160 formigonat, per voreres actuals,
amb obra civil completa i reposició del paviment (P - 62)

63,75 37,000 2.358,75

10 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 58)

3,83 678,000 2.596,74

11 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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 (P - 68)

5,01 678,000 3.396,78

12 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec,
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 (P - 74)

8,75 46,000 402,50

euros
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13 FN314324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 77)

17,74 2,000 35,48

14 FJSBUA03 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10
bar i amb regulador de cabal (P - 75)

75,10 2,000 150,20

15 FDK2U566 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 61)

104,05 6,000 624,30

16 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 64)

46,99 6,000 281,94

17 FRF26010 u Muntatge de pericó de neteja format per 1 claus de tancament amb
racor 1 1/2'', i vàlvula1 '' i valvula automàtica, totalment colocat i
conexionat a clavegueram o drenatge. (P - 84)

214,60 4,000 858,40

18 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 73)

155,98 8,000 1.247,84

19 FFB28455 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 (P - 69)

6,31 340,000 2.145,40

TOTAL Subcapítol 01.07.02 24.971,71

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

1 FQ21R001 u Subministre i col.locació de paperera trabucable de d 37 cm de planxa
d'acer inoxidable de fundicion ductil benito model pa-600-i o semblant,
ancorada amb dos daus de formigo de 30x30x30 cm, inclou placa
reserva per l'inscripció de l'escut de l'ajuntament i installació de xip de
avís per a buidat segons normativa de parcs i jardins. ancorada
mecànicament a paviment. inclou presa de terra en cas d'estar a
menys de 2 m d'un punt elèctric. inclou presa de terra en cas d'estar a
menys de 2 m d'un punt elèctric.  (P - 80)

161,92 19,000 3.076,48

2 FQ42F025 u Pilona de fosa 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 (P - 81)

61,86 5,000 309,30

3 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per
tubular d'acer inoxidable d= 114 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb
dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles
amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre
forats, per a  col·locar amb fixacions mecaniques (P - 1)

145,31 27,000 3.923,37

4 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical
tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, de
60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de
terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.  (P - 78)

214,17 10,000 2.141,70

5 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical
tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, de
1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de
terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.  (P - 79)

202,13 5,000 1.010,65

TOTAL Capítol 01.08 10.461,50

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS
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Subcapítol 01 CANALITZACIONS GENERALS

1 XPA1VVV5 m Canalització formada per 9 tubs pe 125mm, totalment acabada. inclou
totes les operacions d'obra civil, tant de moviments de terres com
d'acabats. Inclou la repercusió per ml de totes les arquetes
necessaries a realitzar segons les diferents companyies
-telecomunicacions, enllumenat, correos/telègraf, serveis
municipals,etc. amb part proporcional de maniguets d'unió,
separadors, taps, guia interior i col.locacio de dos bandes de proteccio
i avis de plastic a la part superior de la rasa (P - 0)

68,00 725,760 49.351,68

2 XPA1VVV3 m Canalització formada per 11 tubs (2 pe 160mm + 9 pe 110 mm),
totalment acabada. inclou totes les operacions d'obra civil, tant de
moviments de terres com d'acabats. inclou la repercusió per ml de
totes les arquetes necessaries a realitzar segons les diferents
companyies -telecomunicacions, enllumenat, correos/telègraf, serveis
municipals,etc. amb part proporcional de maniguets d'unió,
separadors, taps, guia interior i col.locacio de dos bandes de proteccio
i avis de plastic a la part superior de la rasa (P - 0)

85,00 678,000 57.630,00

TOTAL Subcapítol 01.09.01 106.981,68

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES

Subcapítolbis 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2229A22 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 13)

9,16 281,250 2.576,25

2 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 19)

17,20 225,000 3.870,00

3 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb
compactació del 95% PM (P - 14)

1,62 112,500 182,25

4 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 17)

10,28 33,750 346,95

5 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 22)

1,90 43,875 83,36

TOTAL Subcapítolbis 01.09.02.01 7.058,81

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES

Subcapítolbis 02 INSTAL·LACIONS RECOLLIDA SELECTIVA

1 SRECVVV1 u Instal·lació equinord per a recollida selectiva d' escombreries amb la
instal.lació d'uns equips ''equinord model clt 19-24 (e) / 19-24
bi.compartido'' o equivalent per a soterrament de 3 contenidors urbans.
inclou: equip bicompartimentat tipus ''clt19-24 bi-co com c/puert (1
uts) + clt 19-24 comc/puert (3 uts)´´ , amb central hidràulica i els
prefabricats de formigó associats (6 uts. del tipus clt 19-24 i el
central), així com el subministre e instal·lació dels contenidors de

90.000,00 3,000 270.000,00
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recollida selectiva de fins a 4.000 l. els contenidors són de carrega
lateral. incorporen plataforma elevadora accionada per cilindre de
doble efecte, bùstia amb tambor d'acer inoxidable amb tancament
automàtic, rack modular de control centralitzat i sensor de saturació.
l'accionament de l'equip es realitza mitjançant consola desde el camiò.
s'inclou armari de control de poliester, central hidràulica amb dipòsit de
25 litres, motor elèctric i bloc d'electrovàlvules, així com la instal·lació
del cablejat elèctric.
El preu inclou tots els materials, el seu transport, la seva instal.lació a
obra, i tota l'obra civil prèvia, així com les probes de funcionament.
també s'inclou els moduls prefabricats de dimensions interiors 2.400 x
1.900 x 2200, formats per plaques de formigó preparades per
ensamblar-se a l'obra. el conjunt es completa amb una serie de
planxes d'acer galvanitzat per realitzar el tancament entre la part
superior del prefabricat i el límit inferior del marc de l'equip. (P - 91)

TOTAL Subcapítolbis 01.09.02.02 270.000,00

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 XARXA TELEGRAF/ CORREOS

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
11)

44,82 5,000 224,10

2 EFB1A4DS m Malla senyalitzadora de polietilè de baixa densitat de color morat (ral
pantone 514u) ròmbica amb film imprès, permetent el pas de l'aigua
cap a la superfície en cas de fuita. amplada 30 cm. inscripció
-ajuntament de barcelona, aigua no potable-, situada en la part central
del film imprès, amb una separació de 50 cm entre cada inscripció, tot
inclòs. (P - 2)

0,51 1,000 0,51

3 FDD2VVV1 u Pou de registre per a xarxa de correus, tipus 2c, prefabricat de
formigó, de seccio interior 0,75 x 0,75 x 1.20, totalment acabat amb
tota l'obra civil inclosa (P - 55)

353,19 4,000 1.412,76

4 FD1AVVV1 u Bastiment i tapa de fosa ductil per a correus segons la seva normativa
especifica.

(P - 49)

234,84 4,000 939,36

5 XPAVVVC u Instal·lació per a realitzar les connexions de xarxa aeria de telègrafs, a
soterrada segons la companyia correos. inclou poste de formigò i tota
l'obra civil necessaria. (P - 0)

1.319,10 1,000 1.319,10

6 FEQMVM02 u Obra civil de correus -telegrafs- per baixada de la xarxa aeria existent
a nova canalització soterrada, inclou totes les operacions necessaries
de cablejat i connexions provisionals per donar continuitat al servei.

(P - 66)

6.419,20 1,000 6.419,20

TOTAL Subcapítol 01.09.03 10.315,03

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS

Subcapítol 04 AIGUA POTABLE

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
11)

44,82 5,000 224,10

2 F2229A22 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del

9,16 323,928 2.967,18
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material excavat (P - 13)

3 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 22)

1,90 421,106 800,10

4 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb saulo d'aportacio, amb
compactacio del 95% pm, amidament sobre perfil (P - 18)

30,26 161,964 4.901,03

5 F228530F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins
a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 16)

19,73 161,964 3.195,55

6 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 67)

29,50 539,880 15.926,46

7 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb
parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de
pedrera granitica de 10 cm de gruix (P - 60)

84,92 5,000 424,60

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 63)

25,67 5,000 128,35

TOTAL Subcapítol 01.09.04 28.567,37

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 TELEFONIA

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
11)

44,82 5,000 224,10

2 XPAVVTE pa Partida alçada a justificar per als treballs de protecció de
l'encreuament existent sota el nou clavegueram, inclou ell pagament
de drets d'escomessa, projecte i direccio d'obra de tota la nova
instal.lacio,
(P - 0)

4.675,00 1,000 4.675,00

TOTAL Subcapítol 01.09.05 4.899,10

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06 XARXA BAIXA TENSIÓ

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
11)

44,82 5,000 224,10

2 XPA1VVV8 m Canalització formada per 4 tubs pe 160 mm, totalment acabada. inclou
totes les operacions d'obra civil, tant de moviments de terres com
d'acabats -formigó de reblert, terres sel·leccionades,...-. Inclou la
repercusió per ml de totes les arquetes necessaries a realitzar segons
les distintes companyies -telecomunicacions, enllumenat,
correos/telègraf, serveis municipals,..., amb part proporcional de
maniguets d'unió, separadors, taps, guia interior i col.locacio de dos
bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa (P - 0)

38,25 537,800 20.570,85

3 XPA1VVV0 m Canalització formada per 6 tubs pe 160 mm, totalment acabada. inclou
totes les operacions d'obra civil, tant de moviments de terres com
d'acabats -formigó de reblert, terres sel·leccionades,...-. Inclou la
repercusió per ml de totes les arquetes necessaries a realitzar segons

59,50 16,550 984,73
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les distintes companyies -telecomunicacions, enllumenat,
correos/telègraf, serveis municipals,..., amb part proporcional de
maniguets d'unió, separadors, taps, guia interior i col.locacio de dos
bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa (P -
0)

4 XPAVVBT pa Partida alçada a justificar per als treballs de substitució la xarxa aeria
elèctrica existent per canalització soterrada, segons valoració de
fecsa-endesa. inclou ell pagament de drets d'escomessa, projecte i
direccio d'obra de tota la nova instal.lacio,
(P - 0)

48.300,00 1,000 48.300,00

TOTAL Subcapítol 01.09.06 70.079,68

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 09 XARXES D'INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07 XARXA GAS

1 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
11)

44,82 5,000 224,10

TOTAL Subcapítol 01.09.07 224,10

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 10 VARIS

1 XPAUU002 u Partida alçada a justificar en concepte d'estintolament provisional i
desviament de serveis durant l'execució de les obres  (P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

2 XPUUA010 u Partida alçada a justifica en concepte de senyalització vial i
desviament del trànsit durant l'execució de les obres. (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

3 XPAUU004 u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment del servei
d'evacuació dels claveguerons durant l'execució de les obres  (P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

4 XPAUU003 u Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució
de les obres  (P - 0)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.10 35.000,00

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (P
- 90)

62.901,93 1,000 62.901,93

TOTAL Capítol 01.11 62.901,93

euros
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NIVELL 4: Subcapítolbis Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítolbis 01.09.02.01  MOVIMENT DE TERRES 7.058,81

Subcapítolbis 01.09.02.02  INSTAL·LACIONS RECOLLIDA SELECTIVA 270.000,00

Subcapítol 01.09.02  RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES 277.058,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
277.058,81

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

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

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS 4.273,42

Subcapítol 01.01.02  DEMOLICIONS 55.676,31

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 59.949,73

Subcapítol 01.03.01  MOVIMENT DE TERRES 53.521,30

Subcapítol 01.03.02  COL·LECTORS 98.562,14

Capítol 01.03  CLAVAGUERAM I DRENATGE 152.083,44

Subcapítol 01.04.01  PAVIMENT VIALS 92.576,93

Subcapítol 01.04.02  PAVIMENT DE VORERES 231.887,79

Capítol 01.04  PAVIMENTS 324.464,72

Subcapítol 01.05.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1.326,40

Subcapítol 01.05.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 1.520,14

Subcapítol 01.05.03  XARXA SEMAFÒRICA 40.500,00

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ 43.346,54

Subcapítol 01.07.01  PLANTACIONS 7.069,28

Subcapítol 01.07.02  REG 24.971,71

Capítol 01.07  JARDINERIA I XARXA DE REG 32.040,99

Subcapítol 01.09.01  CANALITZACIONS GENERALS 106.981,68

Subcapítol 01.09.02  RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES 277.058,81

Subcapítol 01.09.03  XARXA TELEGRAF/ CORREOS 10.315,03

Subcapítol 01.09.04  AIGUA POTABLE 28.567,37

Subcapítol 01.09.05  TELEFONIA 4.899,10

Subcapítol 01.09.06  XARXA BAIXA TENSIÓ 70.079,68

Subcapítol 01.09.07  XARXA GAS 224,10

Capítol 01.09  XARXES D'INSTAL·LACIONS 498.125,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.110.011,19

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

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

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 59.949,73

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 11.576,10

Capítol 01.03  CLAVAGUERAM I DRENATGE 152.083,44

Capítol 01.04  PAVIMENTS 324.464,72

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ 43.346,54

Capítol 01.06  ENLLUMENAT 96.745,61

Capítol 01.07  JARDINERIA I XARXA DE REG 32.040,99

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 10.461,50

Capítol 01.09  XARXES D'INSTAL·LACIONS 498.125,77

Capítol 01.10  VARIS 35.000,00

euros
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Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 62.901,93

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ 1.326.696,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.326.696,33

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

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

Obra 01 Pressupost PROJECTE CARRER LAURÈA MIRÓ 1.326.696,33

1.326.696,33

euros



 

 

 
 
 
 

 
6. ÚLTIM FULL  

 
 
 
 
  



Pressupost projecte

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 64

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.326.696,33

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.326.696,33................................................................ 79.601,78

13,00 % Despeses Generals SOBRE 1.326.696,33........................................................... 172.470,52

Subtotal 1.578.768,63

18,00 % IVA SOBRE 1.578.768,63..................................................................................... 284.178,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.862.946,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CENTIMS )
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