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AMIDAMENTS 

   
 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 



Projecte Eduard Corbella

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 01  ENDERROCS

1 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 lluminàries a desmuntar T nº lluminàries

2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 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 Paperera a desmuntar T nº papereres

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 S2CCG010 u cata

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

1 cata canonada T nº de cates

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F21QX000 u Arrencada de senyals

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

1 Arrencada senyals T nº senyals

2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 desmuntatge balises pilona de la
rotonda

T nº balises

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

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

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

1 talls paviment T longitud

EUR



Projecte Eduard Corbella

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 2

2 100,800 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

7 F2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 demolició vorada i rigola T longitud

2 659,200 659,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,200

8 F21CV042 U Desmuntatge de bàcul de qualsevol tipus, suport i part proporcional de linia elèctrica, càrrega sobre camió i
transport al lloc indicat per la d.f.

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

1 desmuntatge bàcul T nº bàculs

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F21QCV09 U Arrancada i desmuntatge d'elements de mobiliari urbà de qualsevol tipus, inclou càrrega sobre camió i transport
al lloc indicat per la df.

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

1 bancs T nº

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

3 contenidors deixalles T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 demolició asfalt T àrea

2 3.740,900 3.740,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.740,900

11 F2194H15 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 demolició panot T àrea

2 2.411,500 2.411,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.411,500

12 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

EUR



Projecte Eduard Corbella

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 3

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

1 asfalt T àrea gruix esponjament

2 3.740,900 0,150 1,300 729,476 C#*D#*E#*F#

3 paviment T àrea gruix esponjament

4 2.411,500 0,150 1,300 470,243 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.199,719

13 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra amb, amb camió de fins
a 7 t

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

1 asfalt T àrea gruix esponjament C#*D#*E#*F#

2 3.740,900 0,150 1,300 729,476 C#*D#*E#*F#

3 paviment T àrea gruix esponjament

4 2.411,500 0,150 1,300 470,243 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.199,719

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221V005 M3 Excavació de caixa de pavimentació, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecanics. inclosos els treballs
de refí i compactació del fons de la caixa i drenatge provisional de la plataforma durant els treballs.

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

1 excavació caixa paviment T àrea profunditat esponjament

2 2.411,500 0,210 1,300 658,340 C#*D#*E#*F#

3 excavació caixa calçada T àrea profunditat esponjament

4 3.740,900 0,350 1,300 1.702,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.360,450

2 F227T00F M2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% pm

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

1 repas caixa calçada T àrea

2 3.740,900 3.740,900 C#*D#*E#*F#

3 repas caixa paviment T àrea

4 2.411,500 2.411,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.152,400

3 F2421260 M3 Càrrega i transport de terres i runa dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb dumper

EUR



Projecte Eduard Corbella

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 4

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

1 càrrega i transport caixa calçada T àrea gruix esponjament

2 3.740,900 0,500 1,300 2.431,585 C#*D#*E#*F#

3 càrrega i transport caixa paviment T àrea gruix esponjament

4 2.411,500 0,360 1,300 1.128,582 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.560,167

4 F242S267 M3 Càrrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la construcció, amb camió de 12t, fins a abocador
mixte, autoritzat. inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador.

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

1 càrrega i transport caixa calçada T àrea gruix esponjament C#*D#*E#*F#

2 3.740,900 0,500 1,300 2.431,585 C#*D#*E#*F#

3 càrrega i transport caixa paviment T àrea gruix esponjament

4 2.411,500 0,360 1,300 1.128,582 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.560,167

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 03  PAVIMENTS I FERMS

1 F9H11132 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin G 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 Asfalt granulat calcari T àrea gruix pes específic

2 3.740,900 0,090 2,200 740,698 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 740,698

2 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 asfalt granulat granitic T àrea gruix pes especifìc

2 3.740,900 0,060 2,200 493,799 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 493,799

3 F985150TFA36 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

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

1 guals vehicles T longitud nº guals

2 2,500 9,000 22,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Eduard Corbella

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 22,500

4 F921201F M3 Suministre i col.locació de subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge del material al 95% del pm

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

1 subbase calçada T àrea gruix

2 3.740,900 0,350 1.309,315 C#*D#*E#*F#

3 subbase rotonda T àrea gruix

4 137,600 0,350 48,160 C#*D#*E#*F#

5 subbase paviment T àrea gruix

6 2.411,500 0,150 361,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.719,200

5 F936CV01 M3 Base de formigó de resistència 20 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

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

1 base paviment T àrea gruix

2 2.411,500 0,180 434,070 C#*D#*E#*F#

3 base rotonda anell exterior T àrea gruix

4 73,600 0,180 13,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,318

6 F9J1V010 M2 Reg d'imprimació amb emulsió catiònica i neteja del ferm.

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

1 reg asfalt T àrea

2 3.740,900 3.740,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.740,900

7 F9J1V015 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica i neteja del ferm.

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

1 reg asfalt T àrea nº de regs

2 3.740,900 2,000 7.481,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.481,800

8 F96517D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 vorada recte T longitud

2 615,600 615,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Eduard Corbella

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 615,600

9 F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 vorada corba T longitud

2 43,600 43,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,600

10 F97546EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

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

1 Rigola recta T longitud

2 615,600 615,600 C#*D#*E#*F#

3 T longitud

4 Rigola en corba 43,600 43,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,200

11 F9F5TE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

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

1 lloses 60x40x7 T àrea

2 1.734,400 1.734,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.734,400

12 F9F5TH0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

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

1 Lloses 60x40x8 T ample gual llargada gual nº guals

2 2,500 2,500 9,000 56,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,250

13 F9F1511B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4

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

1 llambordi 20x10x8 T àrea

2 677,100 677,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 677,100

14 F9F1611B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 7

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

1 llambordi 20x10x8 T ample gual llargada gual nº guals C#*D#*E#*F#

2 1,500 2,500 6,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

15 B966UVF8 ml vorada jardi taulo

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

1 vorada tauló T longitud

2 555,900 555,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,900

16 F9ESPECIAL m2 Paviment especial invidents de panot podotactil

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

1 panot podotàctil T àrea

2 71,200 71,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,200

17 F9F5TP0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 120x 80 cm i 12 cm de gruix, preu alt , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

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

1 gual vianants T àrea

2 41,900 41,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,900

18 F991A121 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat,
de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i amb anella de fosa
d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 75 cm de diàmetre interior, col·locada recolzada sobre
marc perimetral

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

1 escocells T nº escocells

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

TOTAL AMIDAMENT 72,000

19 F991R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de quatre
mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb
morter

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

1 escocell circular T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 8

20 F9915345 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell
bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

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

1 formació escocell T nº

2 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

21 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60
kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

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

1 asfalt tintat vermell pas elevat T àrea

2 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 04  CLAVEGUERAM

1 FD7RU001 U Neteja d'embornals, pous i clavegueres existents en obres de reforma de clavegueram general.

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

1 neteja imbornals T nº imbornals

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FD75UC03 U Connexionat a xarxa de clavegueram o pou o col.lector existent, amb mitjans manuals i/o mecànics. s'inclouen
els repassos amb morter m-40a, càrrega manual i/o mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador.

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

1 connexions de la antiga xarxa T nºconnexions

2 Pous: P1,P2, P4,P9, P10, P10, P5,
P5, P11,P12

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F222S001 M3 Excavacio de pou aïllat, amb mitjans manuals, incloses les feines d'extracció i càrrega manual. amidament sobre
perfil i en presència de serveis.

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

1 construcció pou T nº de pous ample ample profunditat

2 pou 10,000 1,000 1,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F2226A22 M3 Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
inclós part proporcional d'entibacions i treballs manuals en cas necessari.

EUR



Projecte Eduard Corbella

AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 9

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

1 Rasa E.Corbella T amplada longitud profunditat

2 Pou2 a Pou1 1,000 60,400 1,500 90,600 C#*D#*E#*F#

3 Pou3 a Pou2 1,000 56,700 1,500 85,050 C#*D#*E#*F#

4 Pou4 a Pou3 1,000 57,300 1,500 85,950 C#*D#*E#*F#

5 Pou5 a Pou4 1,000 21,300 1,500 31,950 C#*D#*E#*F#

6 Pou6 a Pou5 1,000 50,000 1,500 75,000 C#*D#*E#*F#

7 Pou11 a Pou6 1,000 46,110 1,500 69,165 C#*D#*E#*F#

8 Pou7 a Pou11 1,000 4,300 1,500 6,450 C#*D#*E#*F#

9 Rasa Vilamajor T amplada longitud profunditat

10 Pou10 a Pou9 1,000 19,400 1,250 24,250 C#*D#*E#*F#

11 Pou9 a Pou8 1,000 30,370 1,250 37,963 C#*D#*E#*F#

12 Pou8 a Pou2 1,000 33,700 1,250 42,125 C#*D#*E#*F#

13 Pou12 a Pou2 1,000 20,000 1,250 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 573,503

5 F242S267 M3 Càrrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la construcció, amb camió de 12t, fins a abocador
mixte, autoritzat. inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador.

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

1 runes excavacio caixes T volum esponjament

2 573,503 1,200 688,204 C#*D#*E#*F#

3 runes excavacio pous T volum esponjament

4 30,000 1,200 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 724,204

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% pm

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

1 Rasa E.Corbella T amplada longitud

2 Pou2 a Pou1 1,000 60,400 60,400 C#*D#*E#*F#

3 Pou3 a Pou2 1,000 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#

4 Pou4 a Pou3 1,000 57,300 57,300 C#*D#*E#*F#

5 Pou5 a Pou4 1,000 21,300 21,300 C#*D#*E#*F#

6 Pou6 a Pou5 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Pou11 a Pou6 1,000 46,110 46,110 C#*D#*E#*F#

8 Pou7 a Pou11 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

9 Rasa Vilamajor T amplada longitud

10 Pou10 a Pou9 1,000 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

11 Pou9 a Pou8 1,000 30,370 30,370 C#*D#*E#*F#

12 Pou8 a Pou2 1,000 33,700 33,700 C#*D#*E#*F#
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13 Pou12 a Pou2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,580

7 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sòls tolerables, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant amb
compactació del 95 % pm

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

1 Rasa E.Corbella tub 600mm T àrea sòl tolera longitud C#*D#*E#*F#

2 Pou2 a Pou1 0,250 60,400 15,100 C#*D#*E#*F#

3 Pou3 a Pou2 0,250 56,700 14,175 C#*D#*E#*F#

4 Pou4 a Pou3 0,250 57,300 14,325 C#*D#*E#*F#

5 Pou5 a Pou4 0,250 21,300 5,325 C#*D#*E#*F#

6 Pou6 a Pou5 0,250 50,000 12,500 C#*D#*E#*F#

7 Pou11 a Pou6 0,250 46,110 11,528 C#*D#*E#*F#

8 Pou7 a Pou11 0,250 4,300 1,075 C#*D#*E#*F#

9 Rasa Vilamajor tub 400mm T àrea sòl tolera longitud

10 Pou10 a Pou9 0,250 19,400 4,850 C#*D#*E#*F#

11 Pou9 a Pou8 0,250 30,370 7,593 C#*D#*E#*F#

12 Pou8 a Pou2 0,250 33,700 8,425 C#*D#*E#*F#

13 Pou12 a Pou2 0,250 20,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,896

8 FD1AV010 U bastiment i tapa circular e fosa ductil per a pou de registre amb marc octogonal no aparent, abatible i amb
tanca, amb junta de polietile anrisoroll i antidesplaçament,amb sistema de bloqueig, pas lliure de 600mm de
diametre i classe d400 segons norma UNE-EN 124, model Brio SR de NOrinco o equivalent, col·locat amb
morter

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

1 tapes pou T nº pous

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FD1BU011 U Subministrament i col·locació de marc i reja fabricada de fundición dúctil, según norma une 36-118-73, tipus
impu de la casa benito o equivalent, de longitud externa del marc de 835 x 335 mm., altura del marc de 35mm.,
pas lliure de 720 x 220 mm. i longitud de reixa de 755 x 250. amb separació entre barrots de 20 mm. superficie
d'absorció de 9 dm2. reixa amb articulació lateral antirrobatori. inclou canaló lateral que assegura una major
absorció a la zona de la vorada. superficie metàl·lica antilliscant. inclou revestit amb pintura negra.

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

1 reixa imbornals T nº imbornals

2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 FDD1A534 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 paret pou T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 FDB2742D U Solera de mitjà canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m

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

1 solera pou T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 E0012CAT U Cata de comprovació de serveis de dimensions a decidir per la d.f., amb mitjas manuals, inclós la demolició de
paviment, excavació i rebliment amb terres d'aportació externa, càrrega i transport del material sobrant a
l'abocador i protecció de les foses obertes, a executar segons criteri de la direcció facultativa.

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

1 cates serveis T nº de cates

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou o arqueta
de serveis.

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

1 enrasat a cota tapa pou T nº

2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 F228AH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 Rasa E.Corbella tub 600mm T àrea graves longitud C#*D#*E#*F#

2 Pou2 a Pou1 0,800 60,400 48,320 C#*D#*E#*F#

3 Pou3 a Pou2 0,800 56,700 45,360 C#*D#*E#*F#

4 Pou4 a Pou3 0,800 57,300 45,840 C#*D#*E#*F#

5 Pou5 a Pou4 0,800 21,300 17,040 C#*D#*E#*F#

6 Pou6 a Pou5 0,800 50,000 40,000 C#*D#*E#*F#

7 Pou11 a Pou6 0,800 46,110 36,888 C#*D#*E#*F#

8 Pou7 a Pou11 0,800 4,300 3,440 C#*D#*E#*F#

9 Rasa Vilamajor tub 400mm T àrea graves longitud

10 Pou10 a Pou9 0,780 19,400 15,132 C#*D#*E#*F#

11 Pou9 a Pou8 0,780 30,370 23,689 C#*D#*E#*F#

12 Pou8 a Pou2 0,780 33,700 26,286 C#*D#*E#*F#

13 Pou12 a Pou2 0,780 20,000 15,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 317,595

15 FDW5V010 U Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120cm de fondària del pou pluvial de 70x30cm, realització
d'una llosa armada de 15cm de gruix de formigó de resistència 20m/mm2 i armat doble 150x150x5mm. reblert
amb sauló en tongades de 25cm compactades fins a una densitat igual o superior al 95% del proctor. acabat
superior amb una base de 20cm de formigó de resistència 20n/mm2 i 10cm d'asfalt en calent d'estructura densa
tipus d per a rodament. inclos tots els elements auxiliars per a la realització dels treballs.

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

1 demolició embornal T nº embornal

2 cantonada C/ Acacies i E.Corbella 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 cantonada Avda. Vilamajor i
E.Corbella

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

4 cantonada C/ Figueres i E.Corbella 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Avda Vilamajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250mm i 3kg de pes, col.locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

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

1 C Unitats graons/m Alçada Alçada Total

2 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

17 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 escomeses T longitud

2 202,000 202,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

18 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 caixa embornal T nº

2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

19 FD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

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

1 tubs prefabricats tram E.Corbella T longitud

2 De pou 7 a pou 11 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

3 De pou 11 a pou 6 46,110 46,110 C#*D#*E#*F#
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4 De pou 6 a pou 5 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

5 De pou 5 a pou 4 21,300 21,300 C#*D#*E#*F#

6 De pou 4 a pou 3 57,300 57,300 C#*D#*E#*F#

7 De pou 3 a pou 2 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#

8 De pou 2 a pou 1 60,400 60,400 C#*D#*E#*F#

9 De pou 12 a pou 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 tubs prefabricats tram Vilamajor T longitud

11 De pou 10 a pou 9 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

12 De pou 9 a pou 8 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

13 De pou 9 a pou 2 33,700 33,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,610

20 F21Q4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

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

1 demolició antic clavegueram T longitud

2 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 05  ENLLUMENAT PUBLIC

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 Rasa enllumenat T longitud profunditat ample

2 linia 1 290,000 0,700 0,400 81,200 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 361,000 0,700 0,400 101,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,280

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

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

1 repas rasa enllumenat T longitud ample

2 linia 1 290,000 0,400 116,000 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 361,000 0,400 144,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,400

3 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Rasa enllumenat T longitud profunditat ample

2 linia 1 290,000 0,700 0,400 81,200 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 361,000 0,700 0,400 101,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,280

4 FG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 cablejat enllumenat T longitud

2 linia 1 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 361,000 361,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,000

5 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

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

1 presa a terra T longitud

2 linia 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

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

1 tub enllumenat T longitud

2 linia 1 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 361,000 361,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,000

7 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 arquetes T unitats

2 linia 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 arquetes T unitats

2 linia 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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3 linia 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 FGD2111D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

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

1 placa presa a terra T unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

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

1 columnes fanals T unitats

2 linia 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 22,000

11 FHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i muntat amb lira

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

1 làmpades T unitats

2 linia 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 21,000

12 FHQ32G51 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 250 W, de forma rectangular, tancat i acoblat al suport

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

1 làmpades T unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 Rasa enllumenat T longitud profunditat ample

2 linia 1 290,000 0,700 0,400 81,200 C#*D#*E#*F#

3 linia 2 361,000 0,700 0,400 101,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,280

14 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari enllumenat T unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 08  BAIXA TENSIÓ

1 BAIXATENSIO u Estudi baixa tensió realitzat per FECSA ENDESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 BAIXATENSIO1 u Estudi baixa tensio realizat per FECSA ENDESA. Treballs nova xarxa a instal·lar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FGD26C01J1X4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a una filera de catorze mòduls i
encastada. Article: ref. 68921-31 de la serie Armaris de distribució per a encastar de SIMON

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 09  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 rasa telecomunicacions T longitud profunditat ample

2 611,000 0,600 0,400 146,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,640

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

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

1 rasa telecomunicacions T longitud ample

2 611,000 0,400 244,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,400

3 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 rasa telecomunicacions T longitud profunditat ample

2 611,000 0,600 0,400 146,640 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 146,640

4 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

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

1 rasa telecomunicacions T longitud profunditat ample

2 611,000 0,600 0,400 146,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,640

5 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades

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

1 tub PVC T longitud

2 611,000 611,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 611,000

6 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 arquetes telecomunicacions T unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 arquetes telecomunicacions T unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 FG5 m Instal?lació dins la rasa, de dos conductes especials homologats de 110mm, subministrats per la cia, amb els
corresponents separadors, inclòs el pas d'una corda de nylon i el mandrilial a cada conducte

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

1 cablejat T longitud

2 611,000 611,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 611,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 10  XARXA DE REG

1 FJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cònsola programable T unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 rasa reg T longitud profunditat ample

2 138,000 0,500 0,400 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

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

1 rasa reg T longitud ample

2 138,000 0,400 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

4 F2R45033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

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

1 rasa reg T longitud profunditat ample

2 138,000 0,500 0,400 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

5 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 rasa reg T longitud profunditat ample

2 138,000 0,500 0,400 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

6 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 tub reg T longitud

2 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

7 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades

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

1 tub reg T longitud

2 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

8 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 anelles reg T unitats

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 arqueta reg T unitat

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 arqueta reg T unitat

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FN7615A2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic,
per a una pressió de sortida de 2 bar, roscada a la canonada

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

1 vàlvula reg T unitat

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 11  CARRIL BICI

1 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60
kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

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

EUR
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1 asfalt bituminos de color verd T area

2 60,500 60,500 C#*D#*E#*F#

3 asfalt bituminos de color vermell T area

4 216,100 216,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,600

2 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col·locat

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

1 balises carril bici T nº

2 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 12  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA
Titol 3 01  MOBILIARI URBÀ

1 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 banc T nº

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

3 individual T nº

4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

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

1 papereres T nº

2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 FQZ52241 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 4 bicicletes, fixat
mecànicament

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

1 Aparca-bici de 4 T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 CONT u Contenidors de deixalles municipals

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 CONTP u Contenidor de deixalles organiques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 12  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA
Titol 3 02  JARDINERIA

1 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

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

1 Arbre Cercis Siliquastrum T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FR491455 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l

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

1 Arbust Abelia T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR4GKB16 u Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 2 l

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

1 Arbust Pitòspor T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

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

1 Aportació terra escocells T volum per unit nº

2 0,600 73,000 43,800 C#*D#*E#*F#

3 Aportació terra rotonda T volum

4 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,700

5 FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0
kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2 braços i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a un pendent inferior
al 12 %

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

EUR
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1 subsolament T àrea nº

2 1,200 73,000 87,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,600

6 FRE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 Poda arbres existents T nº

2 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

7 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

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

1 gespa rotonda T Àrea

2 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

8 FRZ21813 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú

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

1 tutor per a arbre T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 13  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Linia discontinua T longitud

2 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

3 Linia discontinua carril bici T lomgitud

4 160,500 160,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,000

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Linia continua T longitud

2 215,900 215,900 C#*D#*E#*F#

3 Linia continua carril bici T longitud

4 412,100 412,100 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda T longitud

6 49,300 49,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 677,300

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 Pas de vianants i stop T longitud nº

2 3,000 74,000 222,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,000

4 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 pas de vianants i ceda el pas T longitud nº

2 0,500 108,000 54,000 C#*D#*E#*F#

3 0,800 10,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

5 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 Marques vials restants T àrea nº

2 Fletxa doble 1,050 7,000 7,350 C#*D#*E#*F#

3 Fletxa triple 1,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Fletxa 0,600 5,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Fletxa carril bici 0,300 2,000 0,600 C#*D#*E#*F#

6 Stop 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Ceda el pas 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Ceda+simbol bici 1,500 5,000 7,500 C#*D#*E#*F#

9 Cebrat 1 70,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#

10 Cebrat 2 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

11 Cebrat 3 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

12 Cebrat 4 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

13 Cebrat 5 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 184,850

6 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 Senyal triangular T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 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 Senyal circular T nº

2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 Senyal octogonal T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FBB21741 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

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

1 Senyal orientació T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 FBB31820 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 85x17 cm, fixada al senyal

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

1 Senyal quadrada T nº

2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 Pal subjecció senyal T nº

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 26,000

12 SEMAFOR u Semàfor per vehicles de injecció d'alumini de tres làmpares de 200 mm. de
diàmetre y PRL luminos de 200 mm. de costat mod:4/200 PRL, làmpares de
incandescència,pintat e instalat.

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

1 Semàfor T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FQBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 base senyals verticals T nº

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

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA
Capítol 14  IMPREVISTOS

1 IMPREV U Partida per imprevistos durant l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 



Projecte Eduard Corbella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/01/14 Pàg.: 1

B966UVF8P-1 ml vorada jardi taulo 44,05 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

BAIXATENSIOP-2 u Estudi baixa tensió realitzat per FECSA ENDESA 17.985,48 €

(DISSET MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

BAIXATENSIO1P-3 u Estudi baixa tensio realizat per FECSA ENDESA. Treballs nova xarxa a instal·lar 53.174,95 €

(CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS)

CONTP-4 u Contenidors de deixalles municipals 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

CONTPP-5 u Contenidor de deixalles organiques 200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

CONTROLP-6 U CONTROL DE QUALITAT 7.500,00 €

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

E0012CATP-7 U Cata de comprovació de serveis de dimensions a decidir per la d.f., amb mitjas manuals,
inclós la demolició de paviment, excavació i rebliment amb terres d'aportació externa, càrrega
i transport del material sobrant a l'abocador i protecció de les foses obertes, a executar
segons criteri de la direcció facultativa.

270,00 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS)

ESSP-8 U ESTUDI SEGURETAT I SALUT 20.712,32 €

(VINT MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F2192B02P-9 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2194H15P-10 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2194XJ5P-11 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

10,05 €

(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F21B1301P-12 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F21CV042P-13 U Desmuntatge de bàcul de qualsevol tipus, suport i part proporcional de linia elèctrica, càrrega
sobre camió i transport al lloc indicat per la d.f.

225,40 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F21H1453P-14 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

51,93 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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F21Q2501P-15 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

4,31 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F21Q4102P-16 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F21QCV09P-17 U Arrancada i desmuntatge d'elements de mobiliari urbà de qualsevol tipus, inclou càrrega
sobre camió i transport al lloc indicat per la df.

12,51 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F21QX000P-18 u Arrencada de senyals 10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F221V005P-19 M3 Excavació de caixa de pavimentació, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecanics.
inclosos els treballs de refí i compactació del fons de la caixa i drenatge provisional de la
plataforma durant els treballs.

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

F2225432P-20 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F2226A22P-21 M3 Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat. inclós part proporcional d'entibacions i treballs manuals en cas necessari.

15,00 €

(QUINZE EUROS)

F222S001P-22 M3 Excavacio de pou aïllat, amb mitjans manuals, incloses les feines d'extracció i càrrega
manual. amidament sobre perfil i en presència de serveis.

17,40 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F227500FP-23 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F227A00FP-24 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% pm 2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F227T00FP-25 M2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% pm 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F2285R00P-26 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

41,22 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F228A10FP-27 M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sòls tolerables, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant amb compactació del 95 % pm

11,12 €

(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F228AH00P-28 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

40,18 €

(QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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F2421260P-29 M3 Càrrega i transport de terres i runa dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb dumper

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2422033P-30 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,14 €

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F242S267P-31 M3 Càrrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la construcció, amb camió de 12t,
fins a abocador mixte, autoritzat. inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador.

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F2441230P-32 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra amb,
amb camió de fins a 7 t

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F2R35065P-33 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

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F2R45033P-34 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,14 €

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F921201FP-35 M3 Suministre i col.locació de subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge del material al
95% del pm

25,70 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F936CV01P-36 M3 Base de formigó de resistència 20 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

54,73 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F96517D9P-37 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

22,76 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F96617D9P-38 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

39,24 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F97546EAP-39 m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter

21,92 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

F985150TFA36P-40 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

33,90 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

F9915345P-41 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

65,23 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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F991A121P-42 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat
decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de diàmetre interior, col·locat
sobre base de formigó i amb anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre
exterior i 75 cm de diàmetre interior, col·locada recolzada sobre marc perimetral

340,42 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F991R345P-43 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80 cm de diàmetre interior,
recolzada sobre bastiment col·locat amb morter

193,67 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

F9ESPECIALP-44 m2 Paviment especial invidents de panot podotactil 33,70 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F9F1511BP-45 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter
de ciment 1:4

33,28 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F9F1611BP-46 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter
de ciment 1:4

37,69 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

F9F5TE0FP-47 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

50,55 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F9F5TH0FP-48 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 8 cm de gruix, preu alt ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F9F5TP0FP-49 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 120x 80 cm i 12 cm de gruix, preu alt ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

63,86 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F9H11132P-50 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin G 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

56,57 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F9H11231P-51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,98 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9J1V010P-52 M2 Reg d'imprimació amb emulsió catiònica i neteja del ferm. 0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F9J1V015P-53 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica i neteja del ferm. 0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F9K5VC00P-54 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

11,55 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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F9Z1U010P-55 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FBA18110P-56 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FBA1G110P-57 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FBA21111P-58 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FBA22411P-59 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FBA31110P-60 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FBB11121P-61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

83,12 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FBB11251P-62 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,17 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FBB11351P-63 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

90,99 €

(NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FBB21741P-64 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x145 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

152,51 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FBB31820P-65 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 85x17 cm, fixada al
senyal

73,12 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FBBZ2320P-66 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 19,17 €

(DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FD1AV010P-67 U bastiment i tapa circular e fosa ductil per a pou de registre amb marc octogonal no aparent,
abatible i amb tanca, amb junta de polietile anrisoroll i antidesplaçament,amb sistema de
bloqueig, pas lliure de 600mm de diametre i classe d400 segons norma UNE-EN 124, model
Brio SR de NOrinco o equivalent, col·locat amb morter

175,91 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FD1BU011P-68 U Subministrament i col·locació de marc i reja fabricada de fundición dúctil, según norma une
36-118-73, tipus impu de la casa benito o equivalent, de longitud externa del marc de 835 x
335 mm., altura del marc de 35mm., pas lliure de 720 x 220 mm. i longitud de reixa de 755 x
250. amb separació entre barrots de 20 mm. superficie d'absorció de 9 dm2. reixa amb
articulació lateral antirrobatori. inclou canaló lateral que assegura una major absorció a la
zona de la vorada. superficie metàl·lica antilliscant. inclou revestit amb pintura negra.

155,66 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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FD5J524EP-69 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

134,06 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FD75UC03P-70 U Connexionat a xarxa de clavegueram o pou o col.lector existent, amb mitjans manuals i/o
mecànics. s'inclouen els repassos amb morter m-40a, càrrega manual i/o mecànica sobre
camió i transport de runes a l'abocador.

84,77 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FD78E385P-71 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

55,73 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FD7F7575P-72 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

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FD7RU001P-73 U Neteja d'embornals, pous i clavegueres existents en obres de reforma de clavegueram
general.

760,68 €

(SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDB2742DP-74 U Solera de mitjà canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m 31,06 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FDD1A534P-75 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6

283,38 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FDDZS005P-76 U Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250mm i 3kg de pes, col.locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

17,34 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDG31311P-77 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres
seleccionades

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FDK262D7P-78 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

70,88 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK262G7P-79 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

101,46 €

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FDKZ0159P-80 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i
tapa/reixa per pou o arqueta de serveis.

55,08 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FDKZHEB4P-81 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

62,31 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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FDKZHJB4P-82 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

95,81 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FDW5V010P-83 U Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120cm de fondària del pou pluvial de
70x30cm, realització d'una llosa armada de 15cm de gruix de formigó de resistència
20m/mm2 i armat doble 150x150x5mm. reblert amb sauló en tongades de 25cm compactades
fins a una densitat igual o superior al 95% del proctor. acabat superior amb una base de
20cm de formigó de resistència 20n/mm2 i 10cm d'asfalt en calent d'estructura densa tipus d
per a rodament. inclos tots els elements auxiliars per a la realització dels treballs.

247,59 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FFB17455P-84 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10,73 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FG5P-85 m Instal?lació dins la rasa, de dos conductes especials homologats de 110mm, subministrats
per la cia, amb els corresponents separadors, inclòs el pas d'una corda de nylon i el
mandrilial a cada conducte

15,35 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FG22RG1KP-86 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FG312564P-87 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,89 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FG380902P-88 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FGD2111DP-89 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm
de gruix i soterrada

47,97 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FGD26C01J1X4P-90 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a una filera de catorze
mòduls i encastada. Article: ref. 68921-31 de la serie Armaris de distribució per a encastar de
SIMON

64,32 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FHGAU010P-91 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.795,66 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

FHM11J22P-92 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

335,36 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FHQ32964P-93 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i
muntat amb lira

169,51 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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FHQ32G51P-94 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 250 W, de forma rectangular, tancat i acoblat al suport

159,36 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FJS5A614P-95 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

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FJSA0015P-96 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg 249,51 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FN7615A2P-97 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar, roscada a la canonada

69,19 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FQ113251P-98 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul,
de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb
fixacions mecàniques

929,30 €

(NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FQ221031P-99 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb
dau de formigó

199,09 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FQBZA001P-100 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

99,16 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FQZ52241P-101 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 4
bicicletes, fixat mecànicament

1.183,93 €

(MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FR225415P-102 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2 braços i una amplària
de treball fins a 1,5 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FR3P2212P-103 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

49,88 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR42482BP-104 u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

260,03 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FR491455P-105 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FR4GKB16P-106 u Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 2 l 3,00 €

(TRES EUROS)

FR71121GP-107 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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FRE61140P-108 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FRZ21813P-109 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

10,51 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GBC1A275P-110 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares,
totalment col·locat

10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

IMPREVP-111 U Partida per imprevistos durant l'obra 5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

S2CCG010P-112 u cata 393,16 €

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

SEMAFORP-113 u Semàfor per vehicles de injecció d'alumini de tres làmpares de 200 mm. de
diàmetre y PRL luminos de 200 mm. de costat mod:4/200 PRL, làmpares de
incandescència,pintat e instalat.

374,10 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

BARCELONA, DESEMBRE 2013

VÍCTOR MOR MARCO,

ENGINYER DE LA CONSTRUCCIÓ
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P-1 B966UVF8 ml vorada jardi taulo 44,05 €

Sense descomposició 44,05000 €

P-2 BAIXATENS u Estudi baixa tensió realitzat per FECSA ENDESA 17.985,48 €

Sense descomposició 17.985,48000 €

P-3 BAIXATENS u Estudi baixa tensio realizat per FECSA ENDESA. Treballs nova xarxa a instal·lar 53.174,95 €

Sense descomposició 53.174,95000 €

P-4 CONT u Contenidors de deixalles municipals 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-5 CONTP u Contenidor de deixalles organiques 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-6 CONTROL U CONTROL DE QUALITAT 7.500,00 €

Sense descomposició 7.500,00000 €

P-7 E0012CAT U Cata de comprovació de serveis de dimensions a decidir per la d.f., amb mitjas manuals,

inclós la demolició de paviment, excavació i rebliment amb terres d'aportació externa, càrrega

i transport del material sobrant a l'abocador i protecció de les foses obertes, a executar

segons criteri de la direcció facultativa.

270,00 €

Sense descomposició 270,00000 €

P-8 ESS U ESTUDI SEGURETAT I SALUT 20.712,32 €

Sense descomposició 20.712,32000 €

P-9 F2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió

1,33 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-10 F2194H15 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-11 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m

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

10,05 €

Altres conceptes 10,05000 €

P-12 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats

cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-13 F21CV042 U Desmuntatge de bàcul de qualsevol tipus, suport i part proporcional de linia elèctrica, càrrega

sobre camió i transport al lloc indicat per la d.f.

225,40 €

B2R11100 M3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d´excavació i moviments de

terres

1,50000 €

Altres conceptes 223,90000 €

P-14 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador

sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

51,93 €

Altres conceptes 51,93000 €

P-15 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

4,31 €

Altres conceptes 4,31000 €
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P-16 F21Q4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó

vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,80 €

Altres conceptes 1,80000 €

P-17 F21QCV09 U Arrancada i desmuntatge d'elements de mobiliari urbà de qualsevol tipus, inclou càrrega

sobre camió i transport al lloc indicat per la df.

12,51 €

Altres conceptes 12,51000 €

P-18 F21QX000 u Arrencada de senyals 10,82 €

Sense descomposició 10,82000 €

P-19 F221V005 M3 Excavació de caixa de pavimentació, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecanics.

inclosos els treballs de refí i compactació del fons de la caixa i drenatge provisional de la

plataforma durant els treballs.

4,56 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-20 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,62 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-21 F2226A22 M3 Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del

material excavat. inclós part proporcional d'entibacions i treballs manuals en cas necessari.

15,00 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,15980 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos. 2,13500 €

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9cm de diàmetre i de 2 a 25m d'alçària, per a 30 usos. 1,30680 €

Altres conceptes 11,39840 €

P-22 F222S001 M3 Excavacio de pou aïllat, amb mitjans manuals, incloses les feines d'extracció i càrrega

manual. amidament sobre perfil i en presència de serveis.

17,40 €

Altres conceptes 17,40000 €

P-23 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-24 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% pm 2,62 €

Altres conceptes 2,62000 €

P-25 F227T00F M2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% pm 0,77 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-26 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de

gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

41,22 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 32,40000 €

Altres conceptes 8,82000 €

P-27 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sòls tolerables, en tongades de gruix fins a 25 cm,

utilitzant picó vibrant amb compactació del 95 % pm

11,12 €

Altres conceptes 11,12000 €

P-28 F228AH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a

drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

40,18 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 32,82700 €

Altres conceptes 7,35300 €

P-29 F2421260 M3 Càrrega i transport de terres i runa dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps

d'espera per a la càrrega, amb dumper

2,58 €
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Altres conceptes 2,58000 €

P-30 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7

t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,14 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-31 F242S267 M3 Càrrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la construcció, amb camió de 12t,

fins a abocador mixte, autoritzat. inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador.

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-32 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra amb,

amb camió de fins a 7 t

2,40 €

Sense descomposició 2,40000 €

P-33 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

1,60 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-34 F2R45033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,14 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-35 F921201F M3 Suministre i col.locació de subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge del material al

95% del pm

25,70 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 20,12500 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 5,51250 €

P-36 F936CV01 M3 Base de formigó de resistència 20 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

54,73 €

B0606220 M3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20mm.

41,72700 €

Altres conceptes 13,00300 €

P-37 F96517D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T

(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

22,76 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm,

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),

segons UNE-EN 1340

3,96900 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,99663 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,06401 €

Altres conceptes 14,73036 €

P-38 F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T

(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

39,24 €

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm,

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),

segons UNE-EN 1340

18,52200 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,06401 €



Projecte Eduard Corbella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/01/14 Pàg.: 4

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,05719 €

Altres conceptes 16,59680 €

P-39 F97546EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,

col·locades amb morter

21,92 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,20985 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

B97526E1 u Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 2,07500 €

Altres conceptes 19,53060 €

P-40 F985150TFA m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no

estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat

amb morter. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

33,90 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons

de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

0,33600 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del

50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de

reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

7,37963 €

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 7,88550 €

Altres conceptes 18,29887 €

P-41 F9915345 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7

cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i

col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió

65,23 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,06995 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,15650 €

B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 37,16880 €

Altres conceptes 20,83475 €

P-42 F991A121 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat

decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de diàmetre interior, col·locat

sobre base de formigó i amb anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre

exterior i 75 cm de diàmetre interior, col·locada recolzada sobre marc perimetral

340,42 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,71160 €

B991A121 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat

decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de diàmetre interior, amb anella

de fosa d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 75 cm de diàmetre interior

312,00000 €

Altres conceptes 21,70840 €

P-43 F991R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre

forja, de quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80 cm de diàmetre interior,

recolzada sobre bastiment col·locat amb morter

193,67 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,26648 €

B993R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre

forja, de quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80 cm de diàmetre interior, amb

bastiment

178,80000 €
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Altres conceptes 14,60352 €

P-44 F9ESPECIA m2 Paviment especial invidents de panot podotactil 33,70 €

Sense descomposició 33,70000 €

P-45 F9F1511B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter

de ciment 1:4

33,28 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,64720 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86342 €

Altres conceptes 17,76938 €

P-46 F9F1611B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu

superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter

de ciment 1:4

37,69 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86342 €

B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior 18,30900 €

Altres conceptes 18,51758 €

P-47 F9F5TE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt ,

col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

50,55 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,31909 €

B9FA6471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat

amb textura pètria, preu alt

22,42800 €

Altres conceptes 27,80291 €

P-48 F9F5TH0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 8 cm de gruix, preu alt ,

col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

52,35 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,31909 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat

amb textura pètria, preu alt

24,23400 €

Altres conceptes 27,79691 €

P-49 F9F5TP0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 120x 80 cm i 12 cm de gruix, preu alt ,

col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

63,86 €

B9FAC8C1 m2 Llosa de formigó per a paviments de 120x80 cm i 12 cm de gruix, de forma rectangular,

acabat amb textura pètria, preu alt

35,74200 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,31909 €

Altres conceptes 27,79891 €

P-50 F9H11132 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin G 35/50 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i

compactada

56,57 €

B9H11132 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

52,36000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-51 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa

i compactada

57,98 €

B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,77000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-52 F9J1V010 M2 Reg d'imprimació amb emulsió catiònica i neteja del ferm. 0,42 €
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B0552620 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecl-1 0,31000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-53 F9J1V015 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica i neteja del ferm. 0,33 €

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,27000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-54 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a

escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb

pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm

inclosa

11,55 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 4,11000 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-55 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,13 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-56 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,57 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03050 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,14030 €

Altres conceptes 0,39920 €

P-57 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

Altres conceptes 0,39964 €

P-58 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura

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

2,19 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,01781 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,23510 €

Altres conceptes 0,93709 €

P-59 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,79 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,37200 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,62119 €

Altres conceptes 0,79681 €

P-60 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

9,02 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 €

Altres conceptes 4,03699 €

P-61 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

83,12 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €

Altres conceptes 12,88000 €

P-62 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,17 €
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BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

Altres conceptes 12,88000 €

P-63 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

90,99 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 78,11000 €

Altres conceptes 12,88000 €

P-64 FBB21741 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x145 cm, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

152,51 €

BBM1BBL2 u Placa d'orientació o situació, de 30x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 133,23000 €

Altres conceptes 19,28000 €

P-65 FBB31820 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 85x17 cm, fixada al

senyal

73,12 €

BBM1EN32 u Placa complementària, de 85x17 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,75000 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-66 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 19,17 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 13,87000 €

Altres conceptes 5,30000 €

P-67 FD1AV010 U bastiment i tapa circular e fosa ductil per a pou de registre amb marc octogonal no aparent,

abatible i amb tanca, amb junta de polietile anrisoroll i antidesplaçament,amb sistema de

bloqueig, pas lliure de 600mm de diametre i classe d400 segons norma UNE-EN 124, model

Brio SR de NOrinco o equivalent, col·locat amb morter

175,91 €

BDDZV005 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de diàmetre 70 cm i 165 kg de pes, tipus

ajuntament de barcelona amb càrrega de trencament superior a 40t segons les normes une

41-300-87 i en-124.

79,12000 €

Altres conceptes 96,79000 €

P-68 FD1BU011 U Subministrament i col·locació de marc i reja fabricada de fundición dúctil, según norma une

36-118-73, tipus impu de la casa benito o equivalent, de longitud externa del marc de 835 x

335 mm., altura del marc de 35mm., pas lliure de 720 x 220 mm. i longitud de reixa de 755 x

250. amb separació entre barrots de 20 mm. superficie d'absorció de 9 dm2. reixa amb

articulació lateral antirrobatori. inclou canaló lateral que assegura una major absorció a la

zona de la vorada. superficie metàl·lica antilliscant. inclou revestit amb pintura negra.

155,66 €

BD1BU011 U Marc i reja fabricada de fundición dúctil, según norma une 36-118-73, tipus impu de la casa

benito o equivalent, de longitud externa del marc de 835 x 335 mm., altura del marc de

35mm., pas lliure de 720 x 220 mm. i longitud de reixa de 755 x 250. amb separació entre

barrots de 20 mm. superficie d'absorció de 9 dm2. reixa amb articulació lateral antirrobatori.

inclou canaló lateral que assegura una major absorció a la zona de la vorada. superficie

metàl·lica antilliscant. inclou revestit amb pintura negra.

136,57000 €

Altres conceptes 19,09000 €

P-69 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,

arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó

HM-20/P/20/I

134,06 €

B0F1D2A1 U Maó calat de 29x14x10cm, per revestir 15,99990 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,68062 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,95036 €

B0111000 m3 Aigua 0,00375 €

Altres conceptes 111,42537 €

P-70 FD75UC03 U Connexionat a xarxa de clavegueram o pou o col.lector existent, amb mitjans manuals i/o

mecànics. s'inclouen els repassos amb morter m-40a, càrrega manual i/o mecànica sobre

84,77 €
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camió i transport de runes a l'abocador.

Altres conceptes 84,77000 €

P-71 FD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb

unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

55,73 €

BD78E380 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de

campana amb anella elastomèrica

34,18000 €

BFYG1GF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 600 mm

de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

3,32000 €

Altres conceptes 18,23000 €

P-72 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

11,27 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

10,49000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-73 FD7RU001 U Neteja d'embornals, pous i clavegueres existents en obres de reforma de clavegueram

general.

760,68 €

Sense descomposició 760,68000 €

P-74 FDB2742D U Solera de mitjà canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m 31,06 €

Sense descomposició 31,06000 €

P-75 FDD1A534 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada

per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6

283,38 €

B0F1D2A1 U Maó calat de 29x14x10cm, per revestir 23,99040 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,68379 €

B0111000 m3 Aigua 0,00750 €

Altres conceptes 257,69831 €

P-76 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250mm i 3kg de pes, col.locat

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

17,34 €

BDDZV001 U Graó per a pou de resgistre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes. 3,61000 €

Altres conceptes 13,73000 €

P-77 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres

seleccionades

4,19 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions

soterrades

1,32300 €

Altres conceptes 2,86700 €

P-78 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de

serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb

terra de la mateixa excavació

70,88 €

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de

serveis

19,93000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,31780 €

Altres conceptes 46,63220 €

P-79 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de

serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb

terra de la mateixa excavació

101,46 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,63774 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de

serveis

45,22000 €

Altres conceptes 50,60226 €

P-80 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i

tapa/reixa per pou o arqueta de serveis.

55,08 €

Sense descomposició 55,08000 €

P-81 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

62,31 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,17654 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure

de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

44,77000 €

Altres conceptes 17,36346 €

P-82 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

95,81 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,17654 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure

de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

76,10000 €

Altres conceptes 19,53346 €

P-83 FDW5V010 U Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120cm de fondària del pou pluvial de

70x30cm, realització d'una llosa armada de 15cm de gruix de formigó de resistència

20m/mm2 i armat doble 150x150x5mm. reblert amb sauló en tongades de 25cm compactades

fins a una densitat igual o superior al 95% del proctor. acabat superior amb una base de

20cm de formigó de resistència 20n/mm2 i 10cm d'asfalt en calent d'estructura densa tipus d

per a rodament. inclos tots els elements auxiliars per a la realització dels treballs.

247,59 €

B0606220 M3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20mm.

5,96100 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar. 7,47500 €

Altres conceptes 234,15400 €

P-84 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

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

10,73 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm

de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,04000 €

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,72420 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, per a connectar a pressió

1,78800 €

Altres conceptes 8,17780 €

P-85 FG5 m Instal?lació dins la rasa, de dos conductes especials homologats de 110mm, subministrats

per la cia, amb els corresponents separadors, inclòs el pas d'una corda de nylon i el

mandrilial a cada conducte

15,35 €

Sense descomposició 15,35000 €

P-86 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

2,39 €
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BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions

soterrades

1,28520 €

Altres conceptes 1,10480 €

P-87 FG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en tub

7,89 €

BG312560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums

6,31380 €

Altres conceptes 1,57620 €

P-88 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,37 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 4,69420 €

P-89 FGD2111D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm

de gruix i soterrada

47,97 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,04000 €

BGD21110 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de superfície i de 2

mm de gruix

37,38000 €

Altres conceptes 6,55000 €

P-90 FGD26C01J u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a una filera de catorze

mòduls i encastada. Article: ref. 68921-31 de la serie Armaris de distribució per a encastar de

SIMON

64,32 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,40000 €

BG146C01J1X u Armari de distribució per a muntatge encastat amb porta transparent, de 1 fila i 14 mòduls

DIN, de dimensions 375x350x108 mm, Simon 68, ref. 68921-31 de la serie Armaris de

distribució per a encastar de SIMON

61,93000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-91 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble

nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou

base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.795,66 €

Sense descomposició 2.795,66000 €

P-92 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

335,36 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

19,07213 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

213,52000 €

Altres conceptes 62,91787 €

P-93 FHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i

muntat amb lira

169,51 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 20,04000 €
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BHQ32960 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip

135,66000 €

Altres conceptes 13,81000 €

P-94 FHQ32G51 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 250 W, de forma rectangular, tancat i acoblat al suport

159,36 €

BHQ32G50 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 250 W, de forma rectangular, tancat

140,30000 €

Altres conceptes 19,06000 €

P-95 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

10,13 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm

de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02400 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 2,54600 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 1,59600 €

Altres conceptes 5,96400 €

P-96 FJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg 249,51 €

BJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg 249,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-97 FN7615A2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,

amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar, roscada a la canonada

69,19 €

BN7615A0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,

amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar

49,85000 €

Altres conceptes 19,34000 €

P-98 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul,

de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb

fixacions mecàniques

929,30 €

BQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul,

de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de planxa d'acer, per a col·locar

amb fixacions mecàniques

906,98000 €

Altres conceptes 22,32000 €

P-99 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb

dau de formigó

199,09 €

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a

col·locació encastada

165,87000 €

Altres conceptes 33,22000 €

P-100 FQBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

99,16 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a

fonamentació de suport d'alumini

38,88000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament

de senyals de trànsit

49,25000 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-101 FQZ52241 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 4

bicicletes, fixat mecànicament

1.183,93 €
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BQZ52241 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN

10088-1, amb capacitat per a 4 bicicletes, per a col·locació superficial

1.165,58000 €

Altres conceptes 18,35000 €

P-102 FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre

pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2 braços i una amplària

de treball fins a 1,5 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,15 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-103 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i

mitjans manuals

49,88 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

40,80615 €

Altres conceptes 9,07385 €

P-104 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de

diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

260,03 €

BR42482B u Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i

profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

260,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-105 FR491455 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,70 €

BR491455 u Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-106 FR4GKB16 u Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 2 l 3,00 €

BR4GKB17 u Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 2 l 3,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-107 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans

manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la

primera sega

1,73 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18655 €

Altres conceptes 1,54345 €

P-108 FRE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

33,97 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,25000 €

Altres conceptes 31,72000 €

P-109 FRZ21813 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció

circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i

amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

10,51 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,36000 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de

llargària

4,27000 €

Altres conceptes 5,88000 €

P-110 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares,

totalment col·locat

10,85 €

BBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,

inclosos elements de fixació

6,70000 €
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Altres conceptes 4,15000 €

P-111 IMPREV U Partida per imprevistos durant l'obra 5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-112 S2CCG010 u cata 393,16 €

Sense descomposició 393,16000 €

P-113 SEMAFOR u Semàfor per vehicles de injecció d'alumini de tres làmpares de 200 mm. de

diàmetre y PRL luminos de 200 mm. de costat mod:4/200 PRL, làmpares de

incandescència,pintat e instalat.

374,10 €

Sense descomposició 374,10000 €

BARCELONA, DESEMBRE 2013

VÍCTOR MOR MARCO,

ENGINYER DE LA CONSTRUCCIÓ
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Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 01 ENDERROCS

1 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 14)

51,93 24,000 1.246,32

2 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 - 15)

4,31 2,000 8,62

3 S2CCG010 u cata  (P - 112) 393,16 10,000 3.931,60

4 F21QX000 u Arrencada de senyals (P - 18) 10,82 24,000 259,68

5 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 12)

6,53 15,000 97,95

6 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 55) 3,13 100,800 315,50

7 F2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

1,33 659,200 876,74

8 F21CV042 U Desmuntatge de bàcul de qualsevol tipus, suport i part proporcional de
linia elèctrica, càrrega sobre camió i transport al lloc indicat per la d.f.
(P - 13)

225,40 3,000 676,20

9 F21QCV09 U Arrancada i desmuntatge d'elements de mobiliari urbà de qualsevol
tipus, inclou càrrega sobre camió i transport al lloc indicat per la df. (P -
17)

12,51 9,000 112,59

10 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 11)

10,05 3.740,900 37.596,05

11 F2194H15 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 10)

8,33 2.411,500 20.087,80

12 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 - 33)

1,60 1.199,719 1.919,55

13 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra amb, amb camió de fins a 7 t (P - 32)

2,40 1.199,719 2.879,33

TOTAL Capítol 01.01 70.007,93

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221V005 M3 Excavació de caixa de pavimentació, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecanics. inclosos els treballs de refí i compactació del
fons de la caixa i drenatge provisional de la plataforma durant els
treballs. (P - 19)

4,56 2.360,450 10.763,65

2 F227T00F M2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95%
pm (P - 25)

0,77 6.152,400 4.737,35

3 F2421260 M3 Càrrega i transport de terres i runa dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dumper (P - 29)

2,58 3.560,167 9.185,23

4 F242S267 M3 Càrrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la
construcció, amb camió de 12t, fins a abocador mixte, autoritzat. inclos
canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 31)

5,21 3.560,167 18.548,47

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 43.234,70

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 03 PAVIMENTS I FERMS

1 F9H11132 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin G
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 50)

56,57 740,698 41.901,29

2 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 51)

57,98 493,799 28.630,47

3 F985150TFA36 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 40)

33,90 22,500 762,75

4 F921201F M3 Suministre i col.locació de subbase de tot-u artificial amb estesa i
piconatge del material al 95% del pm (P - 35)

25,70 1.719,200 44.183,44

5 F936CV01 M3 Base de formigó de resistència 20 n/mm2 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20mm abocat des de camió amb estesa
i vibratge manual, amb acabat reglejat. (P - 36)

54,73 447,318 24.481,71

6 F9J1V010 M2 Reg d'imprimació amb emulsió catiònica i neteja del ferm. (P - 52) 0,42 3.740,900 1.571,18

7 F9J1V015 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica i neteja del ferm. (P - 53) 0,33 7.481,800 2.468,99

8 F96517D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 37)

22,76 615,600 14.011,06

9 F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 38)

39,24 43,600 1.710,86

10 F97546EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 39)

21,92 659,200 14.449,66

11 F9F5TE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm
de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina (P - 47)

50,55 1.734,400 87.673,92

12 F9F5TH0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 8 cm
de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina (P - 48)

52,35 56,250 2.944,69

13 F9F1511B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (P - 45)

33,28 677,100 22.533,89

14 F9F1611B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (P - 46)

37,69 22,500 848,03

15 B966UVF8 ml vorada jardi taulo (P - 1) 44,05 555,900 24.487,40

16 F9ESPECIAL m2 Paviment especial invidents de panot podotactil (P - 44) 33,70 71,200 2.399,44

17 F9F5TP0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 120x 80 cm i 12
cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina (P - 49)

63,86 41,900 2.675,73

18 F991A121 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris
granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120
cm i 96 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i amb
anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i

340,42 72,000 24.510,24

EUR
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75 cm de diàmetre interior, col·locada recolzada sobre marc perimetral
(P - 42)

19 F991R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre
exterior i 80 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment
col·locat amb morter (P - 43)

193,67 1,000 193,67

20 F9915345 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (P - 41)

65,23 73,000 4.761,79

21 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i
la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 54)

11,55 180,000 2.079,00

TOTAL Capítol 01.03 349.279,21

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 04 CLAVEGUERAM

1 FD7RU001 U Neteja d'embornals, pous i clavegueres existents en obres de reforma
de clavegueram general. (P - 73)

760,68 4,000 3.042,72

2 FD75UC03 U Connexionat a xarxa de clavegueram o pou o col.lector existent, amb
mitjans manuals i/o mecànics. s'inclouen els repassos amb morter
m-40a, càrrega manual i/o mecànica sobre camió i transport de runes
a l'abocador. (P - 70)

84,77 10,000 847,70

3 F222S001 M3 Excavacio de pou aïllat, amb mitjans manuals, incloses les feines
d'extracció i càrrega manual. amidament sobre perfil i en presència de
serveis. (P - 22)

17,40 30,000 522,00

4 F2226A22 M3 Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. inclós part proporcional
d'entibacions i treballs manuals en cas necessari.

(P - 21)

15,00 573,503 8.602,55

5 F242S267 M3 Càrrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la
construcció, amb camió de 12t, fins a abocador mixte, autoritzat. inclos
canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 31)

5,21 724,204 3.773,10

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% pm (P -
24)

2,62 399,580 1.046,90

7 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sòls tolerables, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant amb compactació del 95 % pm
(P - 27)

11,12 99,896 1.110,84

8 FD1AV010 U bastiment i tapa circular e fosa ductil per a pou de registre amb marc
octogonal no aparent, abatible i amb tanca, amb junta de polietile
anrisoroll i antidesplaçament,amb sistema de bloqueig, pas lliure de
600mm de diametre i classe d400 segons norma UNE-EN 124, model
Brio SR de NOrinco o equivalent, col·locat amb morter (P - 67)

175,91 10,000 1.759,10

9 FD1BU011 U Subministrament i col·locació de marc i reja fabricada de fundición
dúctil, según norma une 36-118-73, tipus impu de la casa benito o
equivalent, de longitud externa del marc de 835 x 335 mm., altura del
marc de 35mm., pas lliure de 720 x 220 mm. i longitud de reixa de 755
x 250. amb separació entre barrots de 20 mm. superficie d'absorció de
9 dm2. reixa amb articulació lateral antirrobatori. inclou canaló lateral
que assegura una major absorció a la zona de la vorada. superficie
metàl·lica antilliscant. inclou revestit amb pintura negra. (P - 68)

155,66 16,000 2.490,56

10 FDD1A534 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
ciment 1:6 (P - 75)

283,38 10,000 2.833,80

EUR
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11 FDB2742D U Solera de mitjà canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m  (P - 74)

31,06 10,000 310,60

12 E0012CAT U Cata de comprovació de serveis de dimensions a decidir per la d.f.,
amb mitjas manuals, inclós la demolició de paviment, excavació i
rebliment amb terres d'aportació externa, càrrega i transport del
material sobrant a l'abocador i protecció de les foses obertes, a
executar segons criteri de la direcció facultativa. (P - 7)

270,00 4,000 1.080,00

13 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la
d.f. de marc i tapa/reixa per pou o arqueta de serveis. (P - 80)

55,08 12,000 660,96

14 F228AH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 28)

40,18 317,595 12.760,97

15 FDW5V010 U Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120cm de fondària
del pou pluvial de 70x30cm, realització d'una llosa armada de 15cm de
gruix de formigó de resistència 20m/mm2 i armat doble 150x150x5mm.
reblert amb sauló en tongades de 25cm compactades fins a una
densitat igual o superior al 95% del proctor. acabat superior amb una
base de 20cm de formigó de resistència 20n/mm2 i 10cm d'asfalt en
calent d'estructura densa tipus d per a rodament. inclos tots els
elements auxiliars per a la realització dels treballs. (P - 83)

247,59 6,000 1.485,54

16 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 250x350x250mm i
3kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l. (P - 76)

17,34 22,500 390,15

17 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 - 72)

11,27 202,000 2.276,54

18 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 69)

134,06 16,000 2.144,96

19 FD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa (P - 71)

55,73 399,610 22.270,27

20 F21Q4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 16)

1,80 365,000 657,00

TOTAL Capítol 01.04 70.066,26

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 05 ENLLUMENAT PUBLIC

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 20)

13,62 182,280 2.482,65

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 23)

4,49 260,400 1.169,20

3 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 30)

3,14 182,280 572,36

4 FG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
87)

7,89 651,000 5.136,39

5 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 88)

6,37 20,000 127,40

6 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 86)

2,39 651,000 1.555,89

7 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó

101,46 13,000 1.318,98

EUR



Projecte Eduard Corbella
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HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 79)

8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 82)

95,81 13,000 1.245,53

9 FGD2111D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 89)

47,97 5,000 239,85

10 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 92)

335,36 22,000 7.377,92

11 FHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i muntat amb lira (P -
93)

169,51 21,000 3.559,71

12 FHQ32G51 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de forma
rectangular, tancat i acoblat al suport (P - 94)

159,36 1,000 159,36

13 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 26)

41,22 182,280 7.513,58

14 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot
el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge
(P - 91)

2.795,66 1,000 2.795,66

TOTAL Capítol 01.05 35.254,48

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 08 BAIXA TENSIÓ

1 BAIXATENSIO u Estudi baixa tensió realitzat per FECSA ENDESA  (P - 2) 17.985,48 1,000 17.985,48

2 BAIXATENSIO1 u Estudi baixa tensio realizat per FECSA ENDESA. Treballs nova xarxa
a instal·lar (P - 3)

53.174,95 1,000 53.174,95

3 FGD26C01J1X4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a una filera de catorze mòduls i encastada. Article: ref. 68921-31 de la
serie Armaris de distribució per a encastar de SIMON (P - 90)

64,32 20,000 1.286,40

TOTAL Capítol 01.08 72.446,83

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 09 XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 20)

13,62 146,640 1.997,24

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 23)

4,49 244,400 1.097,36

3 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 26)

41,22 146,640 6.044,50

4 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 30)

3,14 146,640 460,45

5 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa
amb terres seleccionades (P - 77)

4,19 611,000 2.560,09

EUR
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6 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 78)

70,88 15,000 1.063,20

7 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 81)

62,31 15,000 934,65

8 FG5 m Instal?lació dins la rasa, de dos conductes especials homologats de
110mm, subministrats per la cia, amb els corresponents separadors,
inclòs el pas d'una corda de nylon i el mandrilial a cada conducte (P -
85)

15,35 611,000 9.378,85

TOTAL Capítol 01.09 23.536,34

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 10 XARXA DE REG

1 FJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb
programa de gestió de reg (P - 96)

249,51 1,000 249,51

2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 20)

13,62 27,600 375,91

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 23)

4,49 55,200 247,85

4 F2R45033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 2 km (P - 34)

3,14 27,600 86,66

5 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 26)

41,22 27,600 1.137,67

6 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 84)

10,73 138,000 1.480,74

7 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa
amb terres seleccionades (P - 77)

4,19 138,000 578,22

8 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 - 95)

10,13 8,000 81,04

9 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 78)

70,88 6,000 425,28

10 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 81)

62,31 6,000 373,86

11 FN7615A2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2 bar, roscada a la canonada (P - 97)

69,19 2,000 138,38

TOTAL Capítol 01.10 5.175,12

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 11 CARRIL BICI

EUR
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1 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i
la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 54)

11,55 276,600 3.194,73

2 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG
nivell 3, a dues cares, totalment col·locat (P - 110)

10,85 92,000 998,20

TOTAL Capítol 01.11 4.192,93

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 12 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA

Titol 3 01 MOBILIARI URBÀ

1 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos
components, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de
fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 98)

929,30 7,000 6.505,10

2 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 99)

199,09 17,000 3.384,53

3 FQZ52241 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb capacitat per a 4 bicicletes, fixat mecànicament (P - 101)

1.183,93 1,000 1.183,93

4 CONT u Contenidors de deixalles municipals  (P - 4) 500,00 4,000 2.000,00

5 CONTP u Contenidor de deixalles organiques  (P - 5) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Titol 3 01.12.01 13.273,56

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 12 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA

Titol 3 02 JARDINERIA

1 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 104)

260,03 2,000 520,06

2 FR491455 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en
contenidor de 5 l (P - 105)

6,70 3,000 20,10

3 FR4GKB16 u Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 2 l (P - 106)

3,00 3,000 9,00

4 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 103)

49,88 46,700 2.329,40

5 FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball de 0,45 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip
subsolador amb 2 braços i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a
un pendent inferior al 12 % (P - 102)

0,15 87,600 13,14

6 FRE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o
perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny
de 20 km) (P - 108)

33,97 73,000 2.479,81

7 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega (P - 107)

1,73 58,000 100,34

EUR
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8 FRZ21813 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú (P - 109)

10,51 2,000 21,02

TOTAL Titol 3 01.12.02 5.492,87

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 13 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 56)

0,57 173,000 98,61

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
57)

0,90 677,300 609,57

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 - 59)

2,79 222,000 619,38

4 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm
0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 58)

2,19 62,000 135,78

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 60)

9,02 184,850 1.667,35

6 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 61)

83,12 9,000 748,08

7 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 - 62)

61,17 13,000 795,21

8 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 63)

90,99 3,000 272,97

9 FBB21741 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
30x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 64)

152,51 11,000 1.677,61

10 FBB31820 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
85x17 cm, fixada al senyal (P - 65)

73,12 7,000 511,84

11 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat (P - 66)

19,17 26,000 498,42

12 SEMAFOR u Semàfor per vehicles de injecció d'alumini de tres làmpares de 200
mm. de
diàmetre y PRL luminos de 200 mm. de costat mod:4/200 PRL,
làmpares de
incandescència,pintat e instalat. (P - 113)

374,10 2,000 748,20

13 FQBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
100)

99,16 26,000 2.578,16

TOTAL Titol 3 01.13.01 10.961,18

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 14 IMPREVISTOS

1 IMPREV U Partida per imprevistos durant l'obra (P - 111) 5.000,00 1,000 5.000,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.14 5.000,00

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROL U CONTROL DE QUALITAT (P - 6) 7.500,00 1,000 7.500,00

TOTAL Capítol 01.15 7.500,00

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA

Capítol 16 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 ESS U ESTUDI SEGURETAT I SALUT (P - 8) 20.712,32 1,000 20.712,32

TOTAL Capítol 01.16 20.712,32

EUR
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Projecte Eduard Corbella

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.12.01  MOBILIARI URBÀ 13.273,56

Titol 3 01.12.02  JARDINERIA 5.492,87

Capítol 01.12  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 18.766,43

Titol 3 01.13.01  SENYALITZACIÓ 10.961,18

Capítol 01.13  SENYALITZACIÓ 10.961,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29.727,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 70.007,93

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 43.234,70

Capítol 01.03  PAVIMENTS I FERMS 349.279,21

Capítol 01.04  CLAVEGUERAM 70.066,26

Capítol 01.05  ENLLUMENAT PUBLIC 35.254,48

Capítol 01.08  BAIXA TENSIÓ 72.446,83

Capítol 01.09  XARXA TELECOMUNICACIONS 23.536,34

Capítol 01.10  XARXA DE REG 5.175,12

Capítol 01.11  CARRIL BICI 4.192,93

Capítol 01.12  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 18.766,43

Capítol 01.13  SENYALITZACIÓ 10.961,18

Capítol 01.14  IMPREVISTOS 5.000,00

Capítol 01.15  CONTROL DE QUALITAT 7.500,00

Capítol 01.16  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 20.712,32

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA 736.133,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
736.133,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REURBANITZACIÓ EDUARD CORBELLA 736.133,73

736.133,73

EUR
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Projecte Eduard Corbella

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 736.133,73

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 736.133,73.............................................................. 44.168,02

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 736.133,73........................................................... 95.697,38

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 875.999,13

21 % IVA SOBRE 875.999,13............................................................................................. 183.959,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.059.958,95

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió cinquanta-nou mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims

BARCELONA, DESEMBRE 2013

VÍCTOR MOR MARCO,
ENGINYER DE LA CONSTRUCCIÓ


