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Urbanització Passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 01  ENDERROC I DESMUNTATGES

1 F21QCV02 UT Arrencada de pilones de qualsevol tipus i càrrega sobre camió i transport al lloc indicat per la df.

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

1 Costat Llobregat 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat Besòs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 F9Z1V010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 C Unitats Longitud Total
2 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F9W1V015 M2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics d'1 a 5 cm de gruix, en encaixos, arrancament inclosos talls i acabats
a tapes i reixes, carrega del material, transport a l'abocador i posterior escombrat i neteja

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

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Previsions connexions 2,000 15,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F219020P M3 Demolicio de paviments asfaltics, i carrega a maquina, mesurat sobre perfil

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tram principal 124,000 2,700 0,400 133,920 C#*D#*E#*F#
3 Reclau 6,200 0,950 0,400 2,356 C#*D#*E#*F#
4 Conexions al carrer 2,000 7,000 1,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
6 L'amidament incolu rigola

TOTAL AMIDAMENT 141,876

5 F21L4JA3 M2 Demolicio de paviment de panots col.locats sobre formigo, de 10 a 15 cm de gruix i 1 m d'amplaria, com a
maxim, amb martell picador manual

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

1 C Longitud Ample Total
2 Vorera Llobregat 113,400 1,850 209,790 C#*D#*E#*F#
3 Mar 5,500 4,200 23,100 C#*D#*E#*F#
4 Muntanya 5,000 4,300 21,500 C#*D#*E#*F#
5 Vorera Bessòs 113,400 3,200 362,880 C#*D#*E#*F#
6 Mar 5,500 5,800 31,900 C#*D#*E#*F#
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Urbanització Passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 2

7 Muntanya 5,000 5,800 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,170

6 F21PV045 M Demolicio de vorada i base de formigo

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

1 C Unitats Longitud
2 Vorera Llobregat. Amidament CAD 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera Besòs. Amidament CAD 127,400 127,400 C#*D#*E#*F#
4 Carrers entroncaments 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Escossells 21,000 4,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,400

7 F21QX000 UT Arrencada i desmuntatge de senyals de qualsevol tipus inclosos suports i transport al lloc indicat per la d.f.

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos
canon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Enderrocs calçada 141,880 141,880 C#*D#*E#*F#
2 Enderroc vorera 678,170 0,200 135,634 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc vorada 354,400 0,300 0,400 42,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,042

9 F21HCI01 UT Desmuntatge de punt de llum de qualsevol alçada i de qualsevol tipus, inclòs demolició manual del fonament,
reposició del clot resultant amb sauló i de les instal·lacions afectades, desconexions necessàries, gestió de
residus segons normativa, càrrega i transport del material resultant a abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

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

1 Enllumenat tipus columna 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat en façana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 F21SU115 UT Desmuntatge de repeus o lluminàries amb braç sobre façana de qualsevol tipus i càrrega sobre camió i
transport al lloc indicat per la d.f.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FR52U030 UT Trasplantament d'arbre de 1ª categoria, de fins a 40cm de perímetre, per a 3 o més unitats
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Urbanització Passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 3

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FR52U130 UT Trasplantament d'arbre de 2ª categoria, de 40 a 80cm de perímetre, per a 3 o més unitats

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

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

13 FQX00003 UT Retirada de paperera existent i el seu transport a dipòsit municipal-.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221V005 M3 Excavacio i carrega de terres per a caixa de paviment en terreny sense classififcar, amb mitjans mecanics

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

1 C Superficie Alçada Total
2 Igual repàs caixa de paviment 1.032,870 0,100 103,287 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,287

2 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

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

1 Voreres 678,170 678,170 C#*D#*E#*F#
2 Calçada 141,880 0,400 354,700 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 1.032,870

3 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos
canon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Excavació 103,290 103,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,290

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 03  PAVIMENTACIO
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Urbanització Passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 4

1 F936CV01 M3 Base de formigo de resistencia de 20 n/mm2 de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 C Longitud Ample Alçada Unitats
2 Calçada 113,400 3,000 0,220 74,844 C#*D#*E#*F#
3 Entroncaments 7,000 1,000 0,220 2,000 3,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,924

2 F921201F M3 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 C Longitud Ample Alçada
2 Regularització
3 Vorera Llobregat 113,400 2,350 0,100 26,649 C#*D#*E#*F#
4 Vorera Besòs 113,400 2,350 0,100 26,649 C#*D#*E#*F#
5 Vorera mar 5,500 12,600 0,100 6,930 C#*D#*E#*F#
6 Vorera muntanya 5,000 12,800 0,100 6,400 C#*D#*E#*F#
7 Calçada 113,400 3,000 0,100 34,020 C#*D#*E#*F#
9 Ferm

10 Calçada 113,400 3,000 0,250 85,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,698

3 F9J1V010 M2 Reg d'emprimacio amb emulsio cationica i neteja del ferm

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

1 C Longitud Ample Unitats
2 Calçada 113,400 3,000 340,200 C#*D#*E#*F#
3 Entroncaments 7,000 1,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,200

4 F9J1V015 M2 Reg d'adherencia amb emulsio cationica i neteja del ferm

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

1 C Longitud Ample Unitats Capes
2 Calçada 113,400 3,000 2,000 680,400 C#*D#*E#*F#
3 Entroncaments 7,000 1,000 2,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 708,400

5 F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D (D-12/20) amb granulat per a rodament i
betum asfaltic de penetracio, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 %
de l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

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

1 C Longitud Ample Alçada Densitat
2 Calçada 113,400 2,200 0,040 2,500 24,948 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 5

3 Entroncament mar 7,000 1,000 0,040 2,500 0,700 C#*D#*E#*F#
4 Entroncament muntanya 7,000 1,000 0,040 2,500 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,348

6 F9E1310N M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

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

1 C Longitud Ample
2 Vorera mar 5,500 12,600 69,300 C#*D#*E#*F#
3 Vorera muntanya 5,000 12,800 64,000 C#*D#*E#*F#
5 Panot estriat d'encaminaments 0,600 7,600 4,560 C#*D#*E#*F#
6 0,600 7,800 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,540

7 F9F5U210 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm tipus torho o equivalent, en voreres de mes d'1 m
d'amplada, amb base de 10 cm de formigo inclosa

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

1 C Longitud Ample Total
2 Vorera Llobregat 113,400 2,350 266,490 C#*D#*E#*F#
3 Vorera Besòs 113,400 2,350 266,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532,980

8 F973X006 M Subministrament de peces per a rigola de basalt de 40x40x8 cm. col.locada a truc de maceta sobre capa de
morter de ciment portland dosificació 1:3 i de 2 cm de gruix i sobre base de formigó de resistència de 20n/mm2

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

1 C Unitats Longitud
2 Longitudinalment 2,000 113,400 226,800 C#*D#*E#*F#
3 Extrems 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,600

9 F961UA10 M Vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb fonament de
formigó

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

1 C Longitud Longitud Total
2 Vorada costat mar 5,000 5,000 10,000 C#+D#
3 Vorada costat muntanya 5,000 5,000 10,000 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F974V010 M Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 6

1 Costat mar 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
2 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,400

11 F981U015 M Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm
conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi, col.locat sobre solera de formigo de resistencia de
15n/mm2 de 20 cm de gruix

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

1 C Unitats Longitud
2 Guals (Costat mar i costat muntanya) 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 XPA00322 PA Partida alçada a justificar per a possibles afectacions amb els acessos a les edificacions existents.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 F991Z050 UT Escossell quadrat de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20 de 20 mm de gruix, fonament i anellat de formigo
de resistencia de 15n/mm2

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

14 FDKZ0159 UT Aixecament i enrasat a nova cota, segosn 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 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 F9H1V155 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC22 bin D (S-20) amb granulat per a rodament i betum
asfaltic de penetracio, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de
l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

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

1 C Longitud Ample Alçada Densitat
2 Calçada 113,400 3,000 0,060 2,400 48,989 C#*D#*E#*F#
3 Entroncament mar 7,000 1,000 0,060 2,400 1,008 C#*D#*E#*F#
4 Entroncament muntanya 7,000 1,000 0,060 2,400 1,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,005

16 F9H3V190 T Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 (capa fina), amb granulat per a rodament, betum
asfàltic de penetració modificat amb polímers bm-3b, situat a l'obra amb transport de càrrega 20 t i col·locació i
compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja previa de calçada
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Urbanització Passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 7

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

1 C Longitud Ample Alçada Densitat
2 Entroncament mar 7,000 1,000 0,030 2,400 0,504 C#*D#*E#*F#
3 Entroncament muntanya 7,000 1,000 0,030 2,400 0,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,008

17 F9H0000T PA Partida alçada d'abonamet integre pel transport a obra i retirada dels equips de pavimentació asfaltica en calent

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 F9H3V192 T Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 de color óxid de ferro, amb granulat per a
rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers bm-3b, situat a l'obra amb transport de càrrega
20 t i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja previa de calçada

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

1 Calçada 113,400 2,200 0,030 2,400 17,963 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,963

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 04  XARXA CLAVEGUERAM

1 FDW5V010 UT Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120 cm de fondaria del pou pluvial de 70x30 cm, realitzacio
d'una llosa armada de 15 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2 i armat doble 150x150x5 mm,
reblert amb saulo en tongades de 25 cm compactades fins a una densitat igual o superior al 95% del proctor,
acabat superior amb una base de 20 cm de formigo de resistencia de 15n/mm2 i 10 cm d'asfalt en calent
d'estructura densa tipus d per a rodament, inclos tots els elements auxiliars necessaris per a la realitzacio dels
treball

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

1 Passatge 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Encreuaments 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 E0012CAT UT Cala 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 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FD7RU001 UT Neteja d'imbornals, pous i clavegueres exixtents, en obres de reforma de clavegueram general

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

1 C Unitats Total
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AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 8

2 Embornals en encreuaments 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 F2226A22 M3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Connexions dels nous embornals al

passatge
3,000 1,200 0,800 2,500 7,200 C#*D#*E#*F#

3 Conexions dels nous embornals als
encreuaments

1,000 7,000 0,800 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Nous pous al passatge 3,000 1,200 1,200 2,700 11,664 C#*D#*E#*F#
7 Pous embornals al passatge 5,000 1,200 1,200 0,900 6,480 C#*D#*E#*F#
8 Pous embornals als encreuaments 1,000 1,200 1,200 0,900 1,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,640

5 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos
canon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Igual excavació 40,640 40,640 C#*D#*E#*F#
2 A deduir reblert -15,264 -15,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,376

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Connexions dels nous embornals al

passatge
3,000 1,200 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

3 Connexions dels nous embornals als
encreuaments

1,000 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#

4 Pous 3,000 1,200 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

7 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, 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 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Connexions dels nous embornals 3,000 1,200 0,800 1,800 5,184 C#*D#*E#*F#
3 Conexions dels nous embornals als

encreuaments
1,000 7,000 0,800 1,800 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,264

Euro



Urbanització Passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 9

8 FD7FC575 M Tub de pvc de 500 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 C Unitats Longitud
2 Connexions dels nous embornals 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Connexions dels nous embornals als

encreuaments
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,600

9 FD90S010 M3 Recobriment protector exterior de formigo de resistencia de 20 n/mm2, per a claveguera

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

1 C Longitud Alçada Ample Diàmetre
2 Recobriment tubs embornal 10,600 0,800 0,800 6,784 C#*D#*E#*F#
3 A deduir tub 50 cm -10,600 0,500 -4,163 C#*F#*PI/4
5 Pous 3,000 1,200 1,200 2,700 11,664 C#*D#*E#*F#
6 Deducció pous -3,000 0,900 0,900 2,700 -6,561 C#*D#*E#*F#
8 Pous embornals 6,000 1,200 1,200 0,900 7,776 C#*D#*E#*F#
9 Deducció pous embornals -6,000 1,200 0,900 0,500 -3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,260

10 FD5JV010 M Pou per a aigues pluvials, embornal, de 70x30 cm de seccio interior

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

1 C Unitats Alçada
2 Passatge 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Encreuaments 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

11 FD1BU050 UT Reixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 XPA03339 PA Partida alçada a justificar per a l'afectació del clavegueram existent durant les tasques d'execusió de la nova
xarxa d'embornals.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FDDZCI01 UT Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pou de clavegueram tipus solo 7sc o equivalent de fosa
dúctil segons iso 1083/en1563, clase d400 segons en 124, revestiment de pintura hidrosoluble negra. pas lliure
de la tapa 700mm i tapa articulada i extraible, col·locat amb morter.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 FDDZS005 UT Graó per a pou de registre de polietilè armat, de 250 x 350 x 250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l¡obra amb formigonera de 165 l

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

1 C Nous pous Nombre de gra Total
2 Nous pous de regístre 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 PPA0010 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel projecte de legalització, permisos, legalització descàrrecs i supervisió de
l'obra per part de la cia. subministradora. inclou càrrecs per potència sol.licitada, instal.lacions necessàries i
import total de connexió de servei (RD 1955/2000).

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FHT01002 UT Verificació de punts de llum i confecció de fitxa informàtica de la nova xarxa segons instruccions de l'institut
municipal d'enllumenat públic.

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

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

1 C Longitud Ample Alçada
2 Línia considerant +1m d'entrada en

cada fanal
111,000 0,600 1,000 66,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,600

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

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

1 C Longitud Ample
2 111,000 0,600 66,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 66,600

5 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos
canon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C Longitud Ample Alçada
2 111,000 0,600 0,400 26,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,640

6 F2A1G000 M3 Subministrament de saulo sense garbellar, d'aportacio

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

1 C Longitud Ample Alçada
2 111,000 0,600 0,400 26,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,640

7 FG2A0010 M Subministrament i col.locació de cinta de senyalizació de servei.

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

1 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, 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 C Longitud Ample Alçada
2 111,000 0,600 1,000 66,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,600

9 FG31S607 M Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat directament enterrat

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

1 C Unitats Longitud
2 Línia 1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia 2 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#
4 Columnes 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Connexió fins quadre enllumenat

existent Villarroel-Còrsega
232,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

10 FG38E350 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat superficialment

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

1 C Longitud
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2 Passatge 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió al quadre de llum existent

Villarroel-Còrsega
232,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 343,000

11 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 C Longitud
2 Línia 1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia 2 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

12 FDK2U020 UT Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 42 x 42 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de
10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l,
amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FDKZ3155 UT Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 FGD2E010 UT Placa de connexio a terra de 300 x 215 x 6 mm

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 FHR02A2A UT Subministre i col.locació de fanal tipus eixample model venus top iii d'alçada 4,50 m, amb fust d'alumini extruit
(en 1706 51 100) de ø 76/105 mm de gruix amb acabat anoditzat i segellat (a.w.6063 t5). base de fosa d'alumini
amb relleu format per una geometria de rombes i acabat sorrejat amb corindo amb luminàries de fosa d'alumini
anoditzat i segellat i vidre trempat segellat amb junta de silicona i registre superior de l'equip òptic. inclòs
col.locació sobre fonament de formigó hm-20 de 70x70x80 cm. inclòs tot l'equip elèctric, cablejat interior i pletina
per a la col.locació sobre dau de formigó. inclos placa portafusibles, de xapa galvanizada, tornillería d'acer
inoxidable aisi-304. tots els components sotmesos a procesos de desengreixat i granallat de corindón. perns
d'ancoratge zincats  m14x400 mm

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 FHN3E116 UT Subministre i col.locacio de lluminaria per fanal eixample tipus Llumenera VENUS de fosa d´alumini inoxidable.
frontissa de la cúpula i cèrcol integrats a la pròpia fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix d´acer
inoxidable. Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté la cúpula tamaño
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pequeño.
Equipada con 32 LEDs.Temperatura de color 3500K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h.

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 06  JARDINERIA

1 FR3P1501 PA Partida alçada d'abonament integre pel manteniment durant un any de l'arbrat de nova plantaciór, incloent-hi
com a mínim 4 neteges d'escossells, 1 esporga, 1 adobat, manteniment i control de la xarxa de reg i tractaments
fitosanitaris.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FR2G8B31 UT Excavació de clot de plantació de dimensions 1,2x0,9x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre
camió, en un pendent inferior al 25 %

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 FR3P1111 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals

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

1 C Unitats Longitud Ample Gruix
2 21,000 1,200 0,900 1,000 22,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,680

4 FR64U010 UT Plantacio d'arbre de fulla persistent de 16 a 25 cm de circunferencia en contenidor, amb mitjans manuals

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 FR453150 UT Subministrament citrus aurantium  (taronger)  de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 FR82RG04 UT Subministrament i col·locació de protecció del tronc d'arbre > 35 cm de diàmetre format per taulons de fusta
tractada fins a 2 m  sobre proteccions de poliestireno de 10*10*5, lligats amb filferro de lligar de 1,3 mm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 07  XARXA DE REG

1 FJSBUA01 UT Electrovàlvula d'1'' a rosca, per a un cabal de 5 m3/h a i una pèrdua de càrrega màxima de 0.18 bar, instal.lada
dins d'arqueta de 40x40 cm amb tapa de foneria, amb cos by-pass de cu-32 i tres claus de pas

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

1 by-pass sectorial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FN316324 UT Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

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

1 By-pass sectorial 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Boques reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FN748324 UT Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 by-pass sectorial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJ65U125 UT Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable per
al seu manteniment, especial per a la prevencio d'obstruccions biologiques en sistemes de tuberies amb
gotejadors integrats, muntat en perico de canalitzacio soterrat

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

1 by-pass sectorial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJM1U010 UT Pagament a companyia per l'escomesa i comptador d'aigua de 40 mm, cabal 8 m3/h, ramal de 40 mm.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FN31X005 UT Vàlvula de descàrrega manual de ventosa cinètica bifuncional tipus irua o similar d'1 1/4'' totalment col.locada a
pericó.

Euro



Urbanització Passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 15

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

1 valvula descàrrega degoteig 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FN31X006 UT Vàlvula de descàrrega automàtica de 1/2'' totalment col.locada a pericó.

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

1 valvula descàrrega degoteig 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDK3U010 UT Perico rectangular per a canalitzacio de serveis de 100 x 60 x 40 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat
de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de
165l, amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDKZU010 UT Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica estriada, de 1080x680 mm, galvanitzat en calent,
completament treballat a taller fixat a les parets del perico amb potes d'ancoratge

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDKZ3175 UT Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDK2A4D3 UT Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2 i solera de mao
calat sobre llit de sorra

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

1 valvula descarrega arbrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

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

1 C Longitud Ample Alçada
2 Rassa principal 116,000 0,400 0,600 27,840 C#*D#*E#*F#
3 Zona pericons 8,000 0,800 0,800 5,120 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,960

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

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

1 C Longitud Ample
2 Rassa principal 116,000 0,400 46,400 C#*D#*E#*F#
3 Zona pericons 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

14 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos
canon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C Longitud Ample Alçada
2 Rassa principal 116,000 0,400 0,600 27,840 C#*D#*E#*F#
3 Zona pericons 8,000 0,800 0,800 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,960

15 F2A1G000 M3 Subministrament de saulo sense garbellar, d'aportacio

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

1 C Longitud Ample Alçada
2 Rassa principal 116,000 0,400 0,600 27,840 C#*D#*E#*F#
3 Zona pericons 8,000 0,800 0,200 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,120

16 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, 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 C Longitud Ample Alçada
2 Rassa principal 116,000 0,400 0,600 27,840 C#*D#*E#*F#
3 Zona pericons 8,000 0,800 0,200 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,120

17 FG2A0010 M Subministrament i col.locació de cinta de senyalizació de servei.

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

1 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

18 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 Xarxa degoteig 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#
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2 Xarxa de boques de reg 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

19 FFB27455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

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

1 Xarxa de degoteig 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#
2 Xarxa de boques de reg 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

20 FJS5UN5C UT Anella d'1.00 m de diàmetre de reg per degoteig, amb tub de polietilè de 4 bar i 16 mm de diàmetre, amb goters
interlínia cada 50 cm integrats dins del tub i autocompensats, amb protecció de tub de pvc corrugat drenant de
80 mm de diàmetre, inclòs la connexió a la xarxa primària

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

21 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 C Longitud Total
2 Tram Rosselló 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge fins encreuament amb

Provença
121,000 121,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

22 FG31S306 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x2,5mm2 i col.locat en tub.

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

1 C Longitud
2 Tram Rosselló 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge fins encreuament amb

Provença
121,000 121,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió al quadre d'enllumenat local
(Còrsega Villarroel)

232,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,000

23 FG1BC020 UT Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm d'alçaria per 500mm d'amplada i 300mm de
profunditat. amb mecanisme de clau i guardia incorporat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 FJSZU004 UT Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència de 100w a 220v amb icpm de protecció
de 5a instal.lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure de
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2x6mm2 vfv100 entubat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 FJSAUB06 UT Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de programació des
d'1min fins a 12h per estació en passos d'1min, amb 6 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria recargable de salvaguarda del programa,
amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior.
totalment col.locat, incloses totes les connecions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com
dels elements governats per aquest.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 FDK2U102 UT Pericó de registre per by-pass mestre de mides interiors 0,60 x 0,80 x 0.70 m de mides útils amb paret de 15 cm
de maó calat de 29 x 14 x 10 cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa de 60 x 60

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

1 by pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FJS1CI01 UT Boca de reg de fosa de ferro, amb raccord de 45mm , i equipada amb vàlvula amb rosca d'entrada de 1 1/2'' de
bronze, col·locada amb morter, inclou troneta i tapa de fosa.

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 08  SENYALITZACIONS I MOBILIARI

1 FQ21U010 UT Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa
perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de base de paperera de 3 mm de
gruix amb dues perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat
de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de
40 mm de diametre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues perforacions
de 12 mm de diametre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

Euro
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AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 19

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBB11251 UT 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 C Unitats
2 Prohida circulació R-100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Gir a l'esquerra prohibit R-303 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada Prohibida R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBB12351 UT Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 C Unitats Total
2 STOP R-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBB21501 UT Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 C Unitats
2 Inici prioritat invertida S-28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Fi prioritat invertida S-29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona blava 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 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 C Unitats Superficie
2 Stop 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Fletxes de direcció 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7 FBBZU245 UT Suport de façana tub rectangular d'acer galvanitzat de 40 x 60 per a senyals de trànsit de gruix entre 3 mm,
inclosa brides i elements d'ancoratge a façana-

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

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

Euro
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AMIDAMENTS Data: 28/05/13 Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FQ32V016 UT Pilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de 95,75mm de diàmetre i 1003mm d'alçaria. col.locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

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

1 Costat Llobregat 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat Besòs 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

1 XPA0001 PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA0003 PA Partida alçada a justificar per protecció o desviaments dels serveis afectats existents.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 PAS0001 PA Partida alçada de cobrament integre per l'estudi de seguretat i salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Urbanització Passatge Batlló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

29/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E0012CAT UT Cala 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.

220,00 10,000 0,981 2.200,00

F219020P M3 Demolicio de paviments
asfaltics, i carrega a maquina,
mesurat sobre perfil 

8,17 141,876 0,522 1.159,13

F21HCI01 UT Desmuntatge de punt de llum de
qualsevol alçada i de qualsevol
tipus, inclòs demolició manual
del fonament, reposició del
clot resultant amb sauló i de
les instal·lacions afectades,
desconexions necessàries,
gestió de residus segons
normativa, càrrega i transport
del material resultant a
abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

81,33 8,000 0,293 650,64

F21L4JA3 M2 Demolicio de paviment de panots
col.locats sobre formigo, de 10
a 15 cm de gruix i 1 m
d'amplaria, com a maxim, amb
martell picador manual

10,68 678,170 3,234 7.242,86

F21PV045 M Demolicio de vorada i base de
formigo

3,06 346,400 0,475 1.059,98

F21QCV02 UT Arrencada de pilones de
qualsevol tipus i càrrega sobre
camió i transport al lloc
indicat per la df.

8,28 35,000 0,136 289,80

F21QX000 UT Arrencada i desmuntatge de
senyals de qualsevol tipus
inclosos suports i transport al
lloc indicat per la d.f.

15,09 3,000 0,027 45,27

F21SU115 UT Desmuntatge de repeus o
lluminàries amb braç sobre
façana de qualsevol tipus i
càrrega sobre camió i transport
al lloc indicat per la d.f.

68,21 1,000 0,038 68,21

F221V005 M3 Excavacio i carrega de terres
per a caixa de paviment en
terreny sense classififcar, amb
mitjans mecanics

6,46 103,287 0,309 667,23

F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m
de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del
material excavat

18,46 99,560 0,8210 1.837,88
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Urbanització Passatge Batlló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

29/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2226A22 M3 Excavació de rasa de més de 4 m
de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del
material excavat

14,12 40,640 0,2611 573,84

F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% pm

3,09 132,200 0,1812 408,50

F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del
95% pm

1,49 1.032,870 0,6913 1.538,98

F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable,
en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

15,03 110,984 0,7414 1.668,09

F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de
terres, amb camio de 12 t, fins
a abocador de terres o runes,
autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de
l'abocador  

10,35 508,308 2,3515 5.260,99

F2A1G000 M3 Subministrament de saulo sense
garbellar, d'aportacio

18,81 55,760 0,4716 1.048,85

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

31,97 185,698 2,6517 5.936,77

F936CV01 M3 Base de formigo de resistencia
de 20 n/mm2 de consistencia
plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm abocat des de
camio amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

87,81 77,924 3,0518 6.842,51

F961UA10 M Vorada recta de pedra
granítica, gra fi, recta,
serrada i flamejada, de 20x25
cm, col.locada amb fonament de
formigó

52,85 20,000 0,4719 1.057,00

F973X006 M Subministrament de peces per a
rigola de basalt de 40x40x8 cm.
col.locada a truc de maceta
sobre capa de morter de ciment
portland dosificació 1:3 i de 2
cm de gruix i sobre base de
formigó de resistència de
20n/mm2

46,16 231,600 4,7720 10.690,66

F974V010 M Rigola de 30 cm d'amplaria amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locades amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

13,53 25,400 0,1521 343,66
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Urbanització Passatge Batlló

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

29/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F981U015 M Gual per a vehicles model 60,
de pedra granitica gris
quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de
seccio 62x30 cm, inclos part
proporcional de caps de remat
de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferencia de 40
cm de radi, col.locat sobre
solera de formigo de
resistencia de 15n/mm2 de 20 cm
de gruix

190,16 10,000 0,8522 1.901,60

F991Z050 UT Escossell quadrat de planxa
d'acer inoxidable de 120x80x20
de 20 mm de gruix, fonament i
anellat de formigo de
resistencia de 15n/mm2

229,85 21,000 2,1523 4.826,85

F9E1310N M2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

38,11 142,540 2,4224 5.432,20

F9F5U210 M2 Paviment de peces prefabricades
de formigo de 60x40x7 cm tipus
torho o equivalent, en voreres
de mes d'1 m d'amplada, amb
base de 10 cm de formigo
inclosa

49,78 532,980 11,8325 26.531,74

F9H0000T PA Partida alçada d'abonamet
integre pel transport a obra i
retirada dels equips de
pavimentació asfaltica en
calent

3.000,00 1,000 1,3426 3.000,00

F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en
calent de composicio AC16 surf
D (D-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfaltic de
penetracio, situat a l'obra amb
transport de carrega de 20 t, i
col.locacio i compactacio al 98
% de l'assaig marshall, inclos
neteja previa de calçada

82,26 26,348 0,9727 2.167,39

F9H1V155 T Mescla bituminosa continua en
calent de composicio AC22 bin D
(S-20) amb granulat per a
rodament i betum asfaltic de
penetracio, situat a l'obra amb
transport de carrega de 20 t, i
col.locacio i compactacio al 98
% de l'assaig marshall, inclos
neteja previa de calçada

75,89 51,005 1,7328 3.870,77

F9H3V190 T Mescla bituminosa discontinua
en calent de composició f-8/10
(capa fina), amb granulat per a
rodament, betum asfàltic de
penetració modificat amb
polímers bm-3b, situat a l'obra
amb transport de càrrega 20 t i
col·locació i compactació al 98
% de l'assaig marshall, inclòs
neteja previa de calçada

105,61 1,008 0,0529 106,45
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

29/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F9H3V192 T Mescla bituminosa discontinua
en calent de composició f-8/10
de color óxid de ferro, amb
granulat per a rodament, betum
asfàltic de penetració
modificat amb polímers bm-3b,
situat a l'obra amb transport
de càrrega 20 t i col·locació i
compactació al 98 % de l'assaig
marshall, inclòs neteja previa
de calçada

147,22 17,963 1,1830 2.644,51

F9J1V010 M2 Reg d'emprimacio amb emulsio
cationica i neteja del ferm

0,96 354,200 0,1531 340,03

F9J1V015 M2 Reg d'adherencia amb emulsio
cationica i neteja del ferm

0,68 708,400 0,2132 481,71

F9W1V015 M2 Fresatge mecanic de paviments
asfaltics d'1 a 5 cm de gruix,
en encaixos, arrancament
inclosos talls i acabats a
tapes i reixes, carrega del
material, transport a
l'abocador i posterior
escombrat i neteja

3,31 30,000 0,0433 99,30

F9Z1V010 M Tall de paviments de qualsevol
tipus amb disc de diamant

1,78 12,000 0,0134 21,36

FBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

9,96 3,600 0,0235 35,86

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

93,98 3,000 0,1336 281,94

FBB12351 UT Placa amb pintura no
reflectora, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

72,83 1,000 0,0337 72,83

FBB21501 UT Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

171,74 3,000 0,2338 515,22

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

193,68 2,000 0,1739 387,36
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

29/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FBBZU245 UT Suport de façana tub
rectangular d'acer galvanitzat
de 40 x 60 per a senyals de
trànsit de gruix entre 3 mm,
inclosa brides i elements
d'ancoratge a façana-

93,70 1,000 0,0440 93,70

FD1BU050 UT Reixa embornal meridiana 30 de
fosa ductil, col.locada amb
morter

181,68 9,000 0,7341 1.635,12

FD5JV010 M Pou per a aigues pluvials,
embornal, de 70x30 cm de seccio
interior

69,89 7,200 0,2242 503,21

FD7FC575 M Tub de pvc de 500 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

29,66 10,600 0,1443 314,40

FD7RU001 UT Neteja d'imbornals, pous i
clavegueres exixtents, en obres
de reforma de clavegueram
general

125,00 6,000 0,3344 750,00

FD90S010 M3 Recobriment protector exterior
de formigo de resistencia de 20
n/mm2, per a claveguera

105,89 12,260 0,5845 1.298,21

FDDZCI01 UT Subministrament i col·locació
de bastiment i tapa per a pou
de clavegueram tipus solo 7sc o
equivalent de fosa dúctil
segons iso 1083/en1563, clase
d400 segons en 124, revestiment
de pintura hidrosoluble negra.
pas lliure de la tapa 700mm i
tapa articulada i extraible,
col·locat amb morter.

372,96 6,000 1,0046 2.237,76

FDDZS005 UT Graó per a pou de registre de
polietilè armat, de 250 x 350 x
250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l¡obra amb
formigonera de 165 l

20,08 24,000 0,2147 481,92

FDG31311 M Canalització amb tub de pvc
corrugat de d=80 mm i reblert
de rasa amb terres
seleccionades

4,70 232,000 0,4948 1.090,40

FDK2A4D3 UT Perico de 57x57x125 cm, amb
parets de 10 cm de gruix de
formigo de resistencia de
15n/mm2 i solera de mao calat
sobre llit de sorra

69,80 1,000 0,0349 69,80

FDK2U020 UT Perico quadrat per a
canalitzacio de serveis de 42 x
42 x 60 cm, amb parets de 14 cm
de guix de mao calat de 10 x 14
x 29 cm arrebossades per dins
amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, amb llit
drenant de grava de pedra de
pedrera granitica de 10 cm de
gruix

88,47 3,000 0,1250 265,41
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

29/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FDK2U102 UT Pericó de registre per by-pass
mestre de mides interiors 0,60
x 0,80 x 0.70 m de mides útils
amb paret de 15 cm de maó calat
de 29 x 14 x 10 cm. asentada
sobre llit de sorra, inclosa la
tapa i marc de fosa de 60 x 60

152,46 1,000 0,0751 152,46

FDK3U010 UT Perico rectangular per a
canalitzacio de serveis de 100
x 60 x 40 cm, amb parets de 14
cm de guix de mao calat de 10 x
14 x 29 cm arrebossades per
dins amb morter de ciment
1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, amb llit
de grava granitica per a drens
de 10 cm de gruix

321,21 1,000 0,1452 321,21

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

60,72 15,000 0,4153 910,80

FDKZ3155 UT Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de
pes, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

37,17 3,000 0,0554 111,51

FDKZ3175 UT Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de
pes, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

67,22 1,000 0,0355 67,22

FDKZU010 UT Bastiment format per perfils
laminats i tapa de xapa
metal.lica estriada, de
1080x680 mm, galvanitzat en
calent, completament treballat
a taller fixat a les parets del
perico amb potes d'ancoratge

150,19 1,000 0,0756 150,19

FDW5V010 UT Desmuntatge d'embornal
existent, enderroc parcial, 120
cm de fondaria del pou pluvial
de 70x30 cm, realitzacio d'una
llosa armada de 15 cm de gruix
de formigo de resistencia de
15n/mm2 i armat doble 150x150x5
mm, reblert amb saulo en
tongades de 25 cm compactades
fins a una densitat igual o
superior al 95% del proctor,
acabat superior amb una base de
20 cm de formigo de resistencia
de 15n/mm2 i 10 cm d'asfalt en
calent d'estructura densa tipus
d per a rodament, inclos tots
els elements auxiliars
necessaris per a la realitzacio
dels treball

105,30 7,000 0,3357 737,10
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

29/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FFB27455 M Tub de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa

8,21 232,000 0,8558 1.904,72

FG1BC020 UT Armari de poliester reforçat
amb fibra de vidre de 1000mm
d'alçaria per 500mm d'amplada i
300mm de profunditat. amb
mecanisme de clau i guardia
incorporat.

1.145,25 1,000 0,5159 1.145,25

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

2,78 334,000 0,4160 928,52

FG2A0010 M Subministrament i col.locació
de cinta de senyalizació de
servei.

0,58 227,000 0,0661 131,66

FG31S306 M Conductor de coure de
designació une rvfv 0,6/1 kv,
tetrapolar de 4x2,5mm2 i
col.locat en tub.

3,46 359,000 0,5562 1.242,14

FG31S607 M Conductor de coure de
designacio une rvfv 0,6/1 kv,
tetrapolar de 4x10 mm2 i
col.locat directament enterrat

6,35 455,000 1,2963 2.889,25

FG38E350 M Conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2 i muntat
superficialment

3,42 343,000 0,5264 1.173,06

FGD2E010 UT Placa de connexio a terra de
300 x 215 x 6 mm

34,16 8,000 0,1265 273,28

FHN3E116 UT Subministre i col.locacio de
lluminaria per fanal eixample
tipus Llumenera VENUS de fosa
d´alumini inoxidable. frontissa
de la cúpula i cèrcol integrats
a la pròpia fosa garantint una
excel·lent robustesa amb eix
d´acer inoxidable. Obertura i
tancament de la cúpula sense
eines. Compàs de seguretat que
manté la cúpula tamaño pequeño.
Equipada con 32
LEDs.Temperatura de color
3500K, CRI mínimo 70, vida de
50.000h.

898,61 8,000 3,2166 7.188,88

Euro
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FHR02A2A UT Subministre i col.locació de
fanal tipus eixample model
venus top iii d'alçada 4,50 m,
amb fust d'alumini extruit (en
1706 51 100) de ø 76/105 mm de
gruix amb acabat anoditzat i
segellat (a.w.6063 t5). base de
fosa d'alumini amb relleu
format per una geometria de
rombes i acabat sorrejat amb
corindo amb luminàries de fosa
d'alumini anoditzat i segellat
i vidre trempat segellat amb
junta de silicona i registre
superior de l'equip òptic.
inclòs col.locació sobre
fonament de formigó hm-20 de
70x70x80 cm. inclòs tot l'equip
elèctric, cablejat interior i
pletina per a la col.locació
sobre dau de formigó. inclos
placa portafusibles, de xapa
galvanizada, tornillería d'acer
inoxidable aisi-304. tots els
components sotmesos a procesos
de desengreixat i granallat de
corindón. perns d'ancoratge
zincats  m14x400 mm

1.230,87 8,000 4,3967 9.846,96

FHT01002 UT Verificació de punts de llum i
confecció de fitxa informàtica
de la nova xarxa segons
instruccions de l'institut
municipal d'enllumenat públic.

8,94 8,000 0,0368 71,52

FJ65U125 UT Filtre de plastic amb rosca
mascle d'1'', per intercalar a
la tuberia, de 120 mesh, amb
cos llarg desmuntable per al
seu manteniment, especial per a
la prevencio d'obstruccions
biologiques en sistemes de
tuberies amb gotejadors
integrats, muntat en perico de
canalitzacio soterrat

185,80 1,000 0,0869 185,80

FJM1U010 UT Pagament a companyia per
l'escomesa i comptador d'aigua
de 40 mm, cabal 8 m3/h, ramal
de 40 mm.

1.050,00 1,000 0,4770 1.050,00

FJS1CI01 UT Boca de reg de fosa de ferro,
amb raccord de 45mm , i
equipada amb vàlvula amb rosca
d'entrada de 1 1/2'' de bronze,
col·locada amb morter, inclou
troneta i tapa de fosa.

198,69 3,000 0,2771 596,07

FJS5UN5C UT Anella d'1.00 m de diàmetre de
reg per degoteig, amb tub de
polietilè de 4 bar i 16 mm de
diàmetre, amb goters interlínia
cada 50 cm integrats dins del
tub i autocompensats, amb
protecció de tub de pvc
corrugat drenant de 80 mm de
diàmetre, inclòs la connexió a
la xarxa primària

11,56 21,000 0,1172 242,76

Euro
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FJSAUB06 UT Programador electrònic de doble
programa, amb control
d'aportació d'aigua, amb temps
de programació des d'1min fins
a 12h per estació en passos
d'1min, amb 6 estacions, amb
possibilitat de 8 arrencades
per dia i programa, amb
transformador interior 230/26,5
v 50 hz, amb bateria recargable
de salvaguarda del programa,
amb circuit d'arrencada de
bomba, carcassa de plàstic
estanca i preparat per a
muntatge mural exterior.
totalment col.locat, incloses
totes les connecions
elèctriques, tant del circuit
d'alimentació del programador,
com dels elements governats per
aquest.

202,11 1,000 0,0973 202,11

FJSBUA01 UT Electrovàlvula d'1'' a rosca,
per a un cabal de 5 m3/h a i
una pèrdua de càrrega màxima de
0.18 bar, instal.lada dins
d'arqueta de 40x40 cm amb tapa
de foneria, amb cos by-pass de
cu-32 i tres claus de pas

151,26 1,000 0,0774 151,26

FJSZU004 UT Connexió elèctrica entre
programador i escomesa, per a
una potència de 100w a 220v amb
icpm de protecció de 5a
instal.lat segons disposicions
de la unitat operativa
d'enllumenat públic, xarxa de
cable de coure de 2x6mm2 vfv100
entubat

126,74 1,000 0,0675 126,74

FN316324 UT Vàlvula d'esfera manual amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de pn, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

36,67 4,000 0,0776 146,68

FN31X005 UT Vàlvula de descàrrega manual de
ventosa cinètica bifuncional
tipus irua o similar d'1 1/4''
totalment col.locada a pericó.

391,19 1,000 0,1777 391,19

FN31X006 UT Vàlvula de descàrrega
automàtica de 1/2'' totalment
col.locada a pericó.

581,49 1,000 0,2678 581,49

FN748324 UT Vàlvula reductora de pressió
amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial
màxim de 15 bar, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

584,16 1,000 0,2679 584,16

Euro
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FQ21U010 UT Paperera 70 l formada per un
tubular d'acer galvanitzat de
20 mm de diametre i 1,5 mm de
gruix, una planxa perforada de
2 mm de gruix i perforacions de
5 mm de diametre, una planxa de
base de paperera de 3 mm de
gruix amb dues perforacions de
8 mm de diametre per al
desguas, 2 eixos de gir, un
tubular d'acer galvanitzat de
30 mm de diametre i 2 mm de
gruix, un suport de paperera
format per un tubular rodo
d'acer galvanitzat de 40 mm de
diametre i 2 mm de gruix, 2
pletines d'ancoratge amb
cartel.les soldades a 6 amb
dues perforacions de 12 mm de
diametre per cargolar-la al
paviment de vorera i
subjeccions formades per 4
perns d'expansio m8

108,01 2,000 0,1080 216,02

FQ32V016 UT Pilona model Bcn d'acer amb
argolla d'acer inoxidable de
95,75mm de diàmetre i 1003mm
d'alçaria. col.locada amb
morter 1:4 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

102,63 53,000 2,4381 5.439,39

FQX00003 UT Retirada de paperera existent i
el seu transport a dipòsit
municipal-.

16,43 2,000 0,0182 32,86

FR2G8B31 UT Excavació de clot de plantació
de dimensions 1,2x0,9x1 m, amb
minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària de treball i càrrega
de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

13,69 21,000 0,1383 287,49

FR3P1111 M3 Aportació i incorporació de
terra per a jardineria vegetal
adobada, a granel, amb mitjans
manuals

104,58 22,680 1,0684 2.371,87

FR3P1501 PA Partida alçada d'abonament
integre pel manteniment durant
un any de l'arbrat de nova
plantaciór, incloent-hi com a
mínim 4 neteges d'escossells, 1
esporga, 1 adobat, manteniment
i control de la xarxa de reg i
tractaments fitosanitaris.

2.500,00 1,000 1,1285 2.500,00

FR453150 UT Subministrament citrus
aurantium (taronger) de 20 a
25 cm de perimetre, amb pa de
terra de tela metal.lica

1.221,53 21,000 11,4486 25.652,13

FR52U030 UT Trasplantament d'arbre de 1ª
categoria, de fins a 40cm de
perímetre, per a 3 o més
unitats

75,24 2,000 0,0787 150,48

Euro
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FR52U130 UT Trasplantament d'arbre de 2ª
categoria, de 40 a 80cm de
perímetre, per a 3 o més
unitats

145,00 19,000 1,2388 2.755,00

FR64U010 UT Plantacio d'arbre de fulla
persistent de 16 a 25 cm de
circunferencia en contenidor,
amb mitjans manuals

46,61 21,000 0,4489 978,81

FR82RG04 UT Subministrament i col·locació
de protecció del tronc d'arbre
> 35 cm de diàmetre format per
taulons de fusta tractada fins
a 2 m sobre proteccions de
poliestireno de 10*10*5,
lligats amb filferro de lligar
de 1,3 mm

60,28 2,000 0,0590 120,56

PAS0001 PA Partida alçada de cobrament
integre per l'estudi de
seguretat i salut.

13.138,35 1,000 5,8691 13.138,35

PPA0010 PA Partida alçada d'abonament
íntegre pel projecte de
legalització, permisos,
legalització descàrrecs i
supervisió de l'obra per part
de la cia. subministradora.
inclou càrrecs per potència
sol.licitada, instal.lacions
necessàries i import total de
connexió de servei (RD
1955/2000).

2.000,00 1,000 0,8992 2.000,00

XPA0001 PA Partida alçada a justificar per
obres imprevistes.

10.000,00 1,000 4,4693 10.000,00

XPA0003 PA Partida alçada a justificar per
protecció o desviaments dels
serveis afectats existents.

5.000,00 1,000 2,2394 5.000,00

XPA00322 PA Partida alçada a justificar per
a possibles afectacions amb els
acessos a les edificacions
existents.

4.000,00 1,000 1,7895 4.000,00

XPA03339 PA Partida alçada a justificar per
a l'afectació del clavegueram
existent durant les tasques
d'execusió de la nova xarxa
d'embornals.

4.000,00 1,000 1,7896 4.000,00

TOTAL: 100,00224.194,83

Euro
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€220,00UTE0012CAT Cala 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- 1

(DOS-CENTS VINT EUROS)

€8,17M3F219020P Demolicio de paviments asfaltics, i carrega a maquina, mesurat sobre perfil P- 2
(VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€81,33UTF21HCI01 Desmuntatge de punt de llum de qualsevol alçada i de qualsevol tipus, inclòs demolició manual del
fonament, reposició del clot resultant amb sauló i de les instal·lacions afectades, desconexions
necessàries, gestió de residus segons normativa, càrrega i transport del material resultant a
abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 3

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€10,68M2F21L4JA3 Demolicio de paviment de panots col.locats sobre formigo, de 10 a 15 cm de gruix i 1 m d'amplaria,
com a maxim, amb martell picador manual

P- 4

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€3,06MF21PV045 Demolicio de vorada i base de formigoP- 5
(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

€8,28UTF21QCV02 Arrencada de pilones de qualsevol tipus i càrrega sobre camió i transport al lloc indicat per la df.P- 6
(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€15,09UTF21QX000 Arrencada i desmuntatge de senyals de qualsevol tipus inclosos suports i transport al lloc indicat
per la d.f.

P- 7

(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

€68,21UTF21SU115 Desmuntatge de repeus o lluminàries amb braç sobre façana de qualsevol tipus i càrrega sobre
camió i transport al lloc indicat per la d.f.

P- 8

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€6,46M3F221V005 Excavacio i carrega de terres per a caixa de paviment en terreny sense classififcar, amb mitjans
mecanics

P- 9

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€18,46M3F2225A22 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€14,12M3F2226A22 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

P- 11

(CATORZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€3,09M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% pm

P- 12

(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

€1,49M2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pmP- 13
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€15,03M3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

P- 14

(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

€10,35M3F242S267 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes,
autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador  

P- 15

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€18,81M3F2A1G000 Subministrament de saulo sense garbellar, d'aportacioP- 16
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€31,97M3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pmP- 17
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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€87,81M3F936CV01 Base de formigo de resistencia de 20 n/mm2 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 18

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€52,85MF961UA10 Vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb
fonament de formigó

P- 19

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€46,16MF973X006 Subministrament de peces per a rigola de basalt de 40x40x8 cm. col.locada a truc de maceta sobre
capa de morter de ciment portland dosificació 1:3 i de 2 cm de gruix i sobre base de formigó de
resistència de 20n/mm2

P- 20

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€13,53MF974V010 Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 21

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€190,16MF981U015 Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi,
amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi, col.locat sobre solera de
formigo de resistencia de 15n/mm2 de 20 cm de gruix

P- 22

(CENT NORANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€229,85UTF991Z050 Escossell quadrat de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20 de 20 mm de gruix, fonament i anellat
de formigo de resistencia de 15n/mm2

P- 23

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

€38,11M2F9E1310N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland

P- 24

(TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€49,78M2F9F5U210 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm tipus torho o equivalent, en voreres de
mes d'1 m d'amplada, amb base de 10 cm de formigo inclosa

P- 25

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€3.000,00PAF9H0000T Partida alçada d'abonamet integre pel transport a obra i retirada dels equips de pavimentació
asfaltica en calent

P- 26

(TRES MIL EUROS)

€82,26TF9H1V130 Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D (D-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfaltic de penetracio, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i
col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

P- 27

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

€75,89TF9H1V155 Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC22 bin D (S-20) amb granulat per a
rodament i betum asfaltic de penetracio, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i
col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

P- 28

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€105,61TF9H3V190 Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 (capa fina), amb granulat per a
rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers bm-3b, situat a l'obra amb transport
de càrrega 20 t i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja previa de
calçada

P- 29

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€147,22TF9H3V192 Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 de color óxid de ferro, amb granulat
per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers bm-3b, situat a l'obra amb
transport de càrrega 20 t i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja
previa de calçada

P- 30

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

€0,96M2F9J1V010 Reg d'emprimacio amb emulsio cationica i neteja del fermP- 31
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)



Urbanització Passatge Batlló

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 28/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,68M2F9J1V015 Reg d'adherencia amb emulsio cationica i neteja del fermP- 32
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€3,31M2F9W1V015 Fresatge mecanic de paviments asfaltics d'1 a 5 cm de gruix, en encaixos, arrancament inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, carrega del material, transport a l'abocador i posterior escombrat i
neteja

P- 33

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€1,78MF9Z1V010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 34
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€9,96M2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

P- 35

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€93,98UTFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 36

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€72,83UTFBB12351 Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 37

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€171,74UTFBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 38

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€193,68UTFBBZU240 Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5
mm, pintat amb pintura en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de fundicio i
accessoris, fins a 4 m de llum, sense corredera telescopica excavacio de fonament,
formigonament, pletina d'ancoratge amb esparrecs galvanitzats, i reposicio de paviment existent

P- 39

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€93,70UTFBBZU245 Suport de façana tub rectangular d'acer galvanitzat de 40 x 60 per a senyals de trànsit de gruix
entre 3 mm,  inclosa brides i elements d'ancoratge a façana-

P- 40

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€181,68UTFD1BU050 Reixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb morterP- 41
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€69,89MFD5JV010 Pou per a aigues pluvials, embornal, de 70x30 cm de seccio interiorP- 42
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€29,66MFD7FC575 Tub de pvc de 500 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- 43

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

€125,00UTFD7RU001 Neteja d'imbornals, pous i clavegueres exixtents, en obres de reforma de clavegueram generalP- 44
(CENT VINT-I-CINC EUROS)

€105,89M3FD90S010 Recobriment protector exterior de formigo de resistencia de 20 n/mm2, per a clavegueraP- 45
(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€372,96UTFDDZCI01 Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pou de clavegueram tipus solo 7sc o
equivalent de fosa dúctil segons iso 1083/en1563, clase d400 segons en 124, revestiment de
pintura hidrosoluble negra. pas lliure de la tapa 700mm i tapa articulada i extraible, col·locat amb
morter.

P- 46

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€20,08UTFDDZS005 Graó per a pou de registre de polietilè armat, de 250 x 350 x 250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l¡obra amb formigonera de 165 l

P- 47

(VINT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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€4,70MFDG31311 Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionadesP- 48
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€69,80UTFDK2A4D3 Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2 i
solera de mao calat sobre llit de sorra

P- 49

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€88,47UTFDK2U020 Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 42 x 42 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de
mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

P- 50

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€152,46UTFDK2U102 Pericó de registre per by-pass mestre de mides interiors 0,60 x 0,80 x 0.70 m de mides útils amb
paret de 15 cm de maó calat de 29 x 14 x 10 cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc
de fosa de 60 x 60

P- 51

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

€321,21UTFDK3U010 Perico rectangular per a canalitzacio de serveis de 100 x 60 x 40 cm, amb parets de 14 cm de guix
de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix

P- 52

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

€60,72UTFDKZ0159 Aixecament i enrasat a nova cota, segosn ubicació determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per
pou o arqueta de serveis.

P- 53

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€37,17UTFDKZ3155 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 54

(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€67,22UTFDKZ3175 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 55

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

€150,19UTFDKZU010 Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica estriada, de 1080x680 mm,
galvanitzat en calent, completament treballat a taller fixat a les parets del perico amb potes
d'ancoratge

P- 56

(CENT CINQUANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€105,30UTFDW5V010 Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120 cm de fondaria del pou pluvial de 70x30
cm, realitzacio d'una llosa armada de 15 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2 i armat
doble 150x150x5 mm, reblert amb saulo en tongades de 25 cm compactades fins a una densitat
igual o superior al 95% del proctor, acabat superior amb una base de 20 cm de formigo de
resistencia de 15n/mm2 i 10 cm d'asfalt en calent d'estructura densa tipus d per a rodament, inclos
tots els elements auxiliars necessaris per a la realitzacio dels treball

P- 57

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€8,21MFFB27455 Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la
rasa

P- 58

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€1.145,25UTFG1BC020 Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm d'alçaria per 500mm d'amplada i 300mm
de profunditat. amb mecanisme de clau i guardia incorporat.

P- 59

(MIL  CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€2,78MFG22RG1K 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- 60

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€0,58MFG2A0010 Subministrament i col.locació de cinta de senyalizació de servei.P- 61
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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€3,46MFG31S306 Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x2,5mm2 i col.locat en tub.P- 62
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€6,35MFG31S607 Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat directament
enterrat

P- 63

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€3,42MFG38E350 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat superficialmentP- 64
(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€34,16UTFGD2E010 Placa de connexio a terra de 300 x 215 x 6 mmP- 65
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€898,61UTFHN3E116 Subministre i col.locacio de lluminaria per fanal eixample tipus Llumenera VENUS de fosa d´alumini
inoxidable. frontissa de la cúpula i cèrcol integrats a la pròpia fosa garantint una excel·lent
robustesa amb eix d´acer inoxidable. Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de
seguretat que manté la cúpula tamaño pequeño.
Equipada con 32 LEDs.Temperatura de color 3500K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h.

P- 66

(VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€1.230,87UTFHR02A2A Subministre i col.locació de fanal tipus eixample model venus top iii d'alçada 4,50 m, amb fust
d'alumini extruit (en 1706 51 100) de ø 76/105 mm de gruix amb acabat anoditzat i segellat
(a.w.6063 t5). base de fosa d'alumini amb relleu format per una geometria de rombes i acabat
sorrejat amb corindo amb luminàries de fosa d'alumini anoditzat i segellat i vidre trempat segellat
amb junta de silicona i registre superior de l'equip òptic. inclòs col.locació sobre fonament de
formigó hm-20 de 70x70x80 cm. inclòs tot l'equip elèctric, cablejat interior i pletina per a la
col.locació sobre dau de formigó. inclos placa portafusibles, de xapa galvanizada, tornillería d'acer
inoxidable aisi-304. tots els components sotmesos a procesos de desengreixat i granallat de
corindón. perns d'ancoratge zincats  m14x400 mm

P- 67

(MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€8,94UTFHT01002 Verificació de punts de llum i confecció de fitxa informàtica de la nova xarxa segons instruccions de
l'institut municipal d'enllumenat públic.

P- 68

(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€185,80UTFJ65U125 Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment, especial per a la prevencio d'obstruccions biologiques en
sistemes de tuberies amb gotejadors integrats, muntat en perico de canalitzacio soterrat

P- 69

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€1.050,00UTFJM1U010 Pagament a companyia per l'escomesa i comptador d'aigua de 40 mm, cabal 8 m3/h, ramal de 40
mm.

P- 70

(MIL CINQUANTA EUROS)

€198,69UTFJS1CI01 Boca de reg de fosa de ferro, amb raccord de 45mm , i equipada amb vàlvula amb rosca d'entrada
de 1 1/2'' de bronze, col·locada amb morter, inclou troneta i tapa de fosa.

P- 71

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€11,56UTFJS5UN5C Anella d'1.00 m de diàmetre de reg per degoteig, amb tub de polietilè de 4 bar i 16 mm de diàmetre,
amb goters interlínia cada 50 cm integrats dins del tub i autocompensats, amb protecció de tub de
pvc corrugat drenant de 80 mm de diàmetre, inclòs la connexió a la xarxa primària

P- 72

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€202,11UTFJSAUB06 Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de
programació des d'1min fins a 12h per estació en passos d'1min, amb 6 estacions, amb possibilitat
de 8 arrencades per dia i programa, amb transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria
recargable de salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic
estanca i preparat per a muntatge mural exterior. totalment col.locat, incloses totes les connecions
elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com dels elements governats per aquest.

P- 73

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€151,26UTFJSBUA01 Electrovàlvula d'1'' a rosca, per a un cabal de 5 m3/h a i una pèrdua de càrrega màxima de 0.18
bar, instal.lada dins d'arqueta de 40x40 cm amb tapa de foneria, amb cos by-pass de cu-32 i tres
claus de pas

P- 74

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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€126,74UTFJSZU004 Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència de 100w a 220v amb icpm
de protecció de 5a instal.lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de
cable de coure de 2x6mm2 vfv100 entubat

P- 75

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€36,67UTFN316324 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 76

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€391,19UTFN31X005 Vàlvula de descàrrega manual de ventosa cinètica bifuncional tipus irua o similar d'1 1/4'' totalment
col.locada a pericó.

P- 77

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

€581,49UTFN31X006 Vàlvula de descàrrega automàtica de 1/2'' totalment col.locada a pericó.P- 78
(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€584,16UTFN748324 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 79

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€108,01UTFQ21U010 Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diametre i 1,5 mm de gruix,
una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de base de
paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de
gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix, un suport de paperera
format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de gruix, 2 pletines
d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de diametre per
cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8

P- 80

(CENT VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

€102,63UTFQ32V016 Pilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de 95,75mm de diàmetre i 1003mm
d'alçaria. col.locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

P- 81

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€16,43UTFQX00003 Retirada de paperera existent i el seu transport a dipòsit municipal-.P- 82
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€13,69UTFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1,2x0,9x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 83

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€104,58M3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manualsP- 84
(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€2.500,00PAFR3P1501 Partida alçada d'abonament integre pel manteniment durant un any de l'arbrat de nova plantaciór,
incloent-hi com a mínim 4 neteges d'escossells, 1 esporga, 1 adobat, manteniment i control de la
xarxa de reg i tractaments fitosanitaris.

P- 85

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€1.221,53UTFR453150 Subministrament citrus aurantium (taronger) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela
metal.lica

P- 86

(MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€75,24UTFR52U030 Trasplantament d'arbre de 1ª categoria, de fins a 40cm de perímetre, per a 3 o més unitatsP- 87
(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€145,00UTFR52U130 Trasplantament d'arbre de 2ª categoria, de 40 a 80cm de perímetre, per a 3 o més unitatsP- 88
(CENT QUARANTA-CINC EUROS)

€46,61UTFR64U010 Plantacio d'arbre de fulla persistent de 16 a 25 cm de circunferencia en contenidor, amb mitjans
manuals

P- 89

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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€60,28UTFR82RG04 Subministrament i col·locació de protecció del tronc d'arbre > 35 cm de diàmetre format per taulons
de fusta tractada fins a 2 m sobre proteccions de poliestireno de 10*10*5, lligats amb filferro de
lligar de 1,3 mm

P- 90

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€13.138,35PAPAS0001 Partida alçada de cobrament integre per l'estudi de seguretat i salut.P- 91
(TRETZE MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€2.000,00PAPPA0010 Partida alçada d'abonament íntegre pel projecte de legalització, permisos, legalització descàrrecs i
supervisió de l'obra per part de la cia. subministradora. inclou càrrecs per potència sol.licitada,
instal.lacions necessàries i import total de connexió de servei (RD 1955/2000).

P- 92

(DOS MIL EUROS)

Barcelona, 28 de maig de 2013                

      Xavier Llopis i Raja
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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UTE0012CAT Cala 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- 1  €220,00

Sense descomposició 220,00 €

M3F219020P Demolicio de paviments asfaltics, i carrega a maquina, mesurat sobre perfil P- 2  €8,17

Altres conceptes 8,17 €

UTF21HCI01 Desmuntatge de punt de llum de qualsevol alçada i de qualsevol tipus, inclòs
demolició manual del fonament, reposició del clot resultant amb sauló i de les
instal·lacions afectades, desconexions necessàries, gestió de residus segons
normativa, càrrega i transport del material resultant a abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 3  €81,33

B2RACI01 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa i terres, amb una
densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

€1,12500

Altres conceptes 80,21 €

M2F21L4JA3 Demolicio de paviment de panots col.locats sobre formigo, de 10 a 15 cm de
gruix i 1 m d'amplaria, com a maxim, amb martell picador manual

P- 4  €10,68

Altres conceptes 10,68 €

MF21PV045 Demolicio de vorada i base de formigoP- 5  €3,06

Altres conceptes 3,06 €

UTF21QCV02 Arrencada de pilones de qualsevol tipus i càrrega sobre camió i transport al
lloc indicat per la df.

P- 6  €8,28

Altres conceptes 8,28 €

UTF21QX000 Arrencada i desmuntatge de senyals de qualsevol tipus inclosos suports i
transport al lloc indicat per la d.f.

P- 7  €15,09

Altres conceptes 15,09 €

UTF21SU115 Desmuntatge de repeus o lluminàries amb braç sobre façana de qualsevol
tipus i càrrega sobre camió i transport al lloc indicat per la d.f.

P- 8  €68,21

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

€1,50000

Altres conceptes 66,71 €

M3F221V005 Excavacio i carrega de terres per a caixa de paviment en terreny sense
classififcar, amb mitjans mecanics

P- 9  €6,46

Altres conceptes 6,46 €

M3F2225A22 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

P- 10  €18,46

Altres conceptes 18,46 €

M3F2226A22 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

P- 11  €14,12

Altres conceptes 14,12 €

M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% pm

P- 12  €3,09

Altres conceptes 3,09 €

M2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pmP- 13  €1,49
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Altres conceptes 1,49 €

M3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % pm

P- 14  €15,03

Altres conceptes 15,03 €

M3F242S267 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de
terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador  

P- 15  €10,35

B2RA2460 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una
densitat superior a 1,45 t/m3

€5,22000

Altres conceptes 5,13 €

M3F2A1G000 Subministrament de saulo sense garbellar, d'aportacioP- 16  €18,81

B0321000 Sauló sense garbellar €16,36000
Altres conceptes 2,45 €

M3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pmP- 17  €31,97

B0111000 Aigua €0,06250
B0372000 Tot-u artificial €21,73500

Altres conceptes 10,17 €

M3F936CV01 Base de formigo de resistencia de 20 n/mm2 de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm abocat des de camio amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 18  €87,81

B0606220 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

€63,24150

Altres conceptes 24,57 €

MF961UA10 Vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25
cm, col.locada amb fonament de formigó

P- 19  €52,85

B0641090 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

€3,18240

B9613U10 Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a
vorada, de 20x25 cm

€30,65000

Altres conceptes 19,02 €

MF973X006 Subministrament de peces per a rigola de basalt de 40x40x8 cm. col.locada a
truc de maceta sobre capa de morter de ciment portland dosificació 1:3 i de 2
cm de gruix i sobre base de formigó de resistència de 20n/mm2

P- 20  €46,16

B051E301 Ciment portland blanc compost bl ii 32,5, en sacs €0,14402
B0606220 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria

maxima del granulat 20 mm
€3,61380

B9B1X006 Peces per a rigola de basalt de 40x40x8 cm €22,40000
Altres conceptes 20,00 €

MF974V010 Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 21  €13,53

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs €0,16016
B974V002 Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola €5,09949

Altres conceptes 8,27 €

MF981U015 Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm,
inclos part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferencia de 40 cm de radi, col.locat sobre solera de formigo de
resistencia de 15n/mm2 de 20 cm de gruix

P- 22  €190,16
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B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria

maxima del granulat 20 mm
€6,89936

B981U015 Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica, gris quintana, gris pirineos
o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm,
inclos part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferencia de 40 cm de radi

€115,17000

Altres conceptes 68,09 €

UTF991Z050 Escossell quadrat de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20 de 20 mm de
gruix, fonament i anellat de formigo de resistencia de 15n/mm2

P- 23  €229,85

B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

€10,01520

B99ZZ052 Escossell de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20 de 20 mm de gruix €179,00000
Altres conceptes 40,83 €

M2F9E1310N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

P- 24  €38,11

B0111000 Aigua €0,00125
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€0,32023

B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior €7,03800
Altres conceptes 30,75 €

M2F9F5U210 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm tipus torho o
equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de 10 cm de
formigo inclosa

P- 25  €49,78

B0604210 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm

€6,28980

B9F1V003 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40 cm i 7 cm de gruix €12,13800
Altres conceptes 31,35 €

PAF9H0000T Partida alçada d'abonamet integre pel transport a obra i retirada dels equips
de pavimentació asfaltica en calent

P- 26  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

TF9H1V130 Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D (D-12/20)
amb granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracio, situat a l'obra
amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de
l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

P- 27  €82,26

B9H1V130 Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D (D-12/20)
amb granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracio

€44,81000

Altres conceptes 37,45 €

TF9H1V155 Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC22 bin D (S-20) amb
granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracio, situat a l'obra amb
transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig
marshall, inclos neteja previa de calçada

P- 28  €75,89

B9H1V155 Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC22 bin D (S-20) amb
granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracio

€39,27000

Altres conceptes 36,62 €

TF9H3V190 Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 (capa fina),
amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb
polímers bm-3b, situat a l'obra amb transport de càrrega 20 t i col·locació i
compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja previa de calçada

P- 29  €105,61

B9H3V190 Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio f-8/10 (capa fina),
amb granulat per a rodament, betum asfaltic de penetracio modificat amb
polimers bm-3b

€57,86000

Altres conceptes 47,75 €
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TF9H3V192 Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 de color óxid
de ferro, amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat
amb polímers bm-3b, situat a l'obra amb transport de càrrega 20 t i col·locació
i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja previa de calçada

P- 30  €147,22

B9H3V190 Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio f-8/10 (capa fina),
amb granulat per a rodament, betum asfaltic de penetracio modificat amb
polimers bm-3b

€57,86000

B9H4V190 Aditiu de color per a mescles bituminoses tipus oxid de ferro €19,20000
Altres conceptes 70,16 €

M2F9J1V010 Reg d'emprimacio amb emulsio cationica i neteja del fermP- 31  €0,96

B0552620 Emulsió bituminosa catiònica tipus ecl-1 €0,37000
Altres conceptes 0,59 €

M2F9J1V015 Reg d'adherencia amb emulsio cationica i neteja del fermP- 32  €0,68

B0552420 Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 €0,32000
Altres conceptes 0,36 €

M2F9W1V015 Fresatge mecanic de paviments asfaltics d'1 a 5 cm de gruix, en encaixos,
arrancament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, carrega del material,
transport a l'abocador i posterior escombrat i neteja

P- 33  €3,31

Altres conceptes 3,31 €

MF9Z1V010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 34  €1,78

Altres conceptes 1,78 €

M2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 35  €9,96

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €3,71851
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,90214

Altres conceptes 5,34 €

UTFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 36  €93,98

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

€43,72000

Altres conceptes 50,26 €

UTFBB12351 Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 37  €72,83

BBM13601 Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora €47,52000
Altres conceptes 25,31 €

UTFBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 38  €171,74

BBM1AHD2 Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €133,53000
Altres conceptes 38,21 €

UTFBBZU240 Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de
diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat amb pintura en pols de poliester
anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de fundicio i accessoris, fins a 4 m de
llum, sense corredera telescopica excavacio de fonament, formigonament,
pletina d'ancoratge amb esparrecs galvanitzats, i reposicio de paviment
existent

P- 39  €193,68

B0608220 Formigo ha-25, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20
mm

€16,59250

B44Z501J Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn,
treballat al taller i galvanitzat

€16,40000
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BBMZU240 Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm de

diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat amb pintura en pols de poliester
anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de fundicio i accessoris

€64,00000

Altres conceptes 96,69 €

UTFBBZU245 Suport de façana tub rectangular d'acer galvanitzat de 40 x 60 per a senyals
de trànsit de gruix entre 3 mm, inclosa brides i elements d'ancoratge a
façana-

P- 40  €93,70

B44Z501J Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn,
treballat al taller i galvanitzat

€3,28000

BBMZT100 Suport de façana per senyals de trànsit de 40 x 60 d'acer galvanizat, inclos
p.p. de fitxacions

€35,00000

Altres conceptes 55,42 €

UTFD1BU050 Reixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb morterP- 41  €181,68

BD1BU050 Reixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb morter €138,83000
Altres conceptes 42,85 €

MFD5JV010 Pou per a aigues pluvials, embornal, de 70x30 cm de seccio interiorP- 42  €69,89

B0606210 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm

€28,18764

B0D81250 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 20 usos €4,72000
Altres conceptes 36,98 €

MFD7FC575 Tub de pvc de 500 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- 43  €29,66

BD7FC570 Tub de pvc de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

€24,82000

Altres conceptes 4,84 €

UTFD7RU001 Neteja d'imbornals, pous i clavegueres exixtents, en obres de reforma de
clavegueram general

P- 44  €125,00

Sense descomposició 125,00 €

M3FD90S010 Recobriment protector exterior de formigo de resistencia de 20 n/mm2, per a
claveguera

P- 45  €105,89

B0606220 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

€66,25300

Altres conceptes 39,64 €

UTFDDZCI01 Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pou de clavegueram
tipus solo 7sc o equivalent de fosa dúctil segons iso 1083/en1563, clase d400
segons en 124, revestiment de pintura hidrosoluble negra. pas lliure de la tapa
700mm i tapa articulada i extraible, col·locat amb morter.

P- 46  €372,96

B0704200 Morter m-4a (4n/mm2) a granel €0,85102
BDDZCI01 Bastiment i tapa per a pou de clavegueram tipus solo 7sc o equivalent de

fosa dúctil segons iso 1083/en1563, clase d400 segons en 124, revestiment
de pintura hidrosoluble negra. pas lliure de la tapa 700 mm i tapa articulada i
extraible.

€305,71000

Altres conceptes 66,40 €

UTFDDZS005 Graó per a pou de registre de polietilè armat, de 250 x 350 x 250 mm i 3 kg de
pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l¡obra amb formigonera de
165 l

P- 47  €20,08

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes €3,71000
Altres conceptes 16,37 €

MFDG31311 Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de rasa amb terres
seleccionades

P- 48  €4,70
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BG22RG10 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

€1,22850

Altres conceptes 3,47 €

UTFDK2A4D3 Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de
resistencia de 15n/mm2 i solera de mao calat sobre llit de sorra

P- 49  €69,80

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm €0,47184
B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria

maxima del granulat 20 mm
€21,14320

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

€1,44000

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €1,54000
Altres conceptes 45,20 €

UTFDK2U020 Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 42 x 42 x 60 cm, amb parets
de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb
morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit
drenant de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

P- 50  €88,47

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens €0,82845
B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria

maxima del granulat 20 mm
€10,01520

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €12,32000
Altres conceptes 65,31 €

UTFDK2U102 Pericó de registre per by-pass mestre de mides interiors 0,60 x 0,80 x 0.70 m
de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 x 14 x 10 cm. asentada
sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa de 60 x 60

P- 51  €152,46

Sense descomposició 152,46 €

UTFDK3U010 Perico rectangular per a canalitzacio de serveis de 100 x 60 x 40 cm, amb
parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per
dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l,
amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix

P- 52  €321,21

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens €2,57740
B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria

maxima del granulat 20 mm
€16,69200

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €24,64000
Altres conceptes 277,30 €

UTFDKZ0159 Aixecament i enrasat a nova cota, segosn ubicació determinada per la d.f. de
marc i tapa/reixa per pou o arqueta de serveis.

P- 53  €60,72

Sense descomposició 60,72 €

UTFDKZ3155 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 54  €37,17

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

€15,00000

Altres conceptes 22,17 €

UTFDKZ3175 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de
52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 55  €67,22

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

€35,70000

Altres conceptes 31,52 €

UTFDKZU010 Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica estriada, de
1080x680 mm, galvanitzat en calent, completament treballat a taller fixat a les
parets del perico amb potes d'ancoratge

P- 56  €150,19
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BDKZU010 Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica estriada, de

1080x680 mm, galvanitzat en calent, completament treballat a taller i
preparat per a la seva fixacio a la paret  del perico amb potes d'ancoratge 

€108,00000

Altres conceptes 42,19 €

UTFDW5V010 Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120 cm de fondaria del
pou pluvial de 70x30 cm, realitzacio d'una llosa armada de 15 cm de gruix de
formigo de resistencia de 15n/mm2 i armat doble 150x150x5 mm, reblert amb
saulo en tongades de 25 cm compactades fins a una densitat igual o superior
al 95% del proctor, acabat superior amb una base de 20 cm de formigo de
resistencia de 15n/mm2 i 10 cm d'asfalt en calent d'estructura densa tipus d
per a rodament, inclos tots els elements auxiliars necessaris per a la
realitzacio dels treball

P- 57  €105,30

B0321000 Sauló sense garbellar €8,18000
B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria

maxima del granulat 20 mm
€8,34600

Altres conceptes 88,77 €

MFFB27455 Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

P- 58  €8,21

BFB27400 Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons une 53131

€1,11180

BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

€1,18800

BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,11000

Altres conceptes 5,80 €

UTFG1BC020 Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm d'alçaria per
500mm d'amplada i 300mm de profunditat. amb mecanisme de clau i guardia
incorporat.

P- 59  €1.145,25

BG1BC020 Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm d'alçaria per
500mm d'amplada i 300mm de profunditat. amb mecanisme de clau i guardia
incorporat.

€754,45000

Altres conceptes 390,80 €

MFG22RG1K 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- 60  €2,78

BG22RG10 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

€1,19340

Altres conceptes 1,59 €

MFG2A0010 Subministrament i col.locació de cinta de senyalizació de servei.P- 61  €0,58

Sense descomposició 0,58 €

MFG31S306 Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x2,5mm2 i
col.locat en tub.

P- 62  €3,46

BG31S300 Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aillament de
policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilé reticulat (xlpe) i armadura lleugera
de fleixos d'acer tipus f, de 4x2,5mm2

€1,34000

Altres conceptes 2,12 €

MFG31S607 Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 i
col.locat directament enterrat

P- 63  €6,35

BG31S600 Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de
policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè reticulat (xlpe) i armadura lleugera
de fleixos d'acer tipus f, de 4 x 10 mm2

€4,39000

Altres conceptes 1,96 €
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MFG38E350 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat superficialmentP- 64  €3,42

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,29000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,33000
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,13000

Altres conceptes 1,67 €

UTFGD2E010 Placa de connexio a terra de 300 x 215 x 6 mmP- 65  €34,16

BGD2E010 Placa presa de terra de 300 x 215 x 6 mm €11,65000
BGDZE020 Cartutx per a soldadura cadweld €1,17000
BGDZE030 Sals de sulfat de sodi i magnesi €0,64000

Altres conceptes 20,70 €

UTFHN3E116 Subministre i col.locacio de lluminaria per fanal eixample tipus Llumenera
VENUS de fosa d´alumini inoxidable. frontissa de la cúpula i cèrcol integrats a
la pròpia fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix d´acer inoxidable.
Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que
manté la cúpula tamaño pequeño.
Equipada con 32 LEDs.Temperatura de color 3500K, CRI mínimo 70, vida de
50.000h.

P- 66  €898,61

BHN0E116 Llumenera VENUS de fosa d´alumini inoxidable. Obertura i tancament de la
cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté la cúpula tamaño
pequeño. Per instal·lar en post. Top (a sobre del suport) Per a mascle
Ø60mm en el suport. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K,
CRI mínimo 70, vida de 50.000h.

€615,00000

Altres conceptes 283,61 €

UTFHR02A2A Subministre i col.locació de fanal tipus eixample model venus top iii d'alçada
4,50 m, amb fust d'alumini extruit (en 1706 51 100) de ø 76/105 mm de gruix
amb acabat anoditzat i segellat (a.w.6063 t5). base de fosa d'alumini amb
relleu format per una geometria de rombes i acabat sorrejat amb corindo amb
luminàries de fosa d'alumini anoditzat i segellat i vidre trempat segellat amb
junta de silicona i registre superior de l'equip òptic. inclòs col.locació sobre
fonament de formigó hm-20 de 70x70x80 cm. inclòs tot l'equip elèctric,
cablejat interior i pletina per a la col.locació sobre dau de formigó. inclos placa
portafusibles, de xapa galvanizada, tornillería d'acer inoxidable aisi-304. tots
els components sotmesos a procesos de desengreixat i granallat de corindón.
perns d'ancoratge zincats  m14x400 mm

P- 67  €1.230,87

B0603220 Formigo de resistencia 12.5 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

€22,20000

BHZ0E110 Columna VENUS composta de base en fosa d'alumini, de 4,5m, fust en tub
d'extrusió d'alumini conificat. Placa portafusibles, de xapa galvanitzada.
Cargols d'acer inoxidable AISI-304. Protecció: desgreixat previ, imprimació
epoxi i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat al forn.
Recobriment anticorrosió a la part inferior de la base (fins a la porta).

€980,00000

Altres conceptes 228,67 €

UTFHT01002 Verificació de punts de llum i confecció de fitxa informàtica de la nova xarxa
segons instruccions de l'institut municipal d'enllumenat públic.

P- 68  €8,94

Sense descomposició 8,94 €

UTFJ65U125 Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la tuberia, de 120
mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu manteniment, especial per a la
prevencio d'obstruccions biologiques en sistemes de tuberies amb gotejadors
integrats, muntat en perico de canalitzacio soterrat

P- 69  €185,80

BJ65U125 Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la tuberia, de 120
mesh, amb cos desmuntable per al seu manteniment, especial per a la
prevencio d'obstruccions biologiques en sistemes de tuberies amb gotejadors
integrats

€148,00000

Altres conceptes 37,80 €

UTFJM1U010 Pagament a companyia per l'escomesa i comptador d'aigua de 40 mm, cabal
8 m3/h, ramal de 40 mm.

P- 70  €1.050,00



Urbanització Passatge Batlló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9Data: 28/05/13

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Sense descomposició 1.050,00 €

UTFJS1CI01 Boca de reg de fosa de ferro, amb raccord de 45mm , i equipada amb vàlvula
amb rosca d'entrada de 1 1/2'' de bronze, col·locada amb morter, inclou
troneta i tapa de fosa.

P- 71  €198,69

BJS1U030 Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor
de connexio tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i
equipada amb valvula

€126,64000

Altres conceptes 72,05 €

UTFJS5UN5C Anella d'1.00 m de diàmetre de reg per degoteig, amb tub de polietilè de 4 bar
i 16 mm de diàmetre, amb goters interlínia cada 50 cm integrats dins del tub i
autocompensats, amb protecció de tub de pvc corrugat drenant de 80 mm de
diàmetre, inclòs la connexió a la xarxa primària

P- 72  €11,56

Sense descomposició 11,56 €

UTFJSAUB06 Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua,
amb temps de programació des d'1min fins a 12h per estació en passos
d'1min, amb 6 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa,
amb transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria recargable de
salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior. totalment col.locat,
incloses totes les connecions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest.

P- 73  €202,11

BJSAU206 Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua,
amb temps de programació des d'1min fins a 12h per estació en passos
d'1min, amb 6 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa,
amb transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria recargable de
salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior.

€153,03000

Altres conceptes 49,08 €

UTFJSBUA01 Electrovàlvula d'1'' a rosca, per a un cabal de 5 m3/h a i una pèrdua de
càrrega màxima de 0.18 bar, instal.lada dins d'arqueta de 40x40 cm amb tapa
de foneria, amb cos by-pass de cu-32 i tres claus de pas

P- 74  €151,26

Sense descomposició 151,26 €

UTFJSZU004 Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència de
100w a 220v amb icpm de protecció de 5a instal.lat segons disposicions de la
unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure de 2x6mm2
vfv100 entubat

P- 75  €126,74

Sense descomposició 126,74 €

UTFN316324 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pn,
de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 76  €36,67

BN316320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de pn,
de bronze, preu alt

€18,26000

Altres conceptes 18,41 €

UTFN31X005 Vàlvula de descàrrega manual de ventosa cinètica bifuncional tipus irua o
similar d'1 1/4'' totalment col.locada a pericó.

P- 77  €391,19

BN31X005 Vàlvula de descàrrega de ventosa cinètica bifuncional tipus irua o similar d'1
1/4'' totalment col.locadad a pericó.

€286,60000

Altres conceptes 104,59 €

UTFN31X006 Vàlvula de descàrrega automàtica de 1/2'' totalment col.locada a pericó.P- 78  €581,49

BN31X006 Vàlvula de descàrrega automàtica 1/2'' totalment col.locadad a pericó. €435,22000
Altres conceptes 146,27 €
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UTFN748324 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 79  €584,16

BN748320 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu
alt

€490,93000

Altres conceptes 93,23 €

UTFQ21U010 Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diametre
i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5
mm de diametre, una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb
dues perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de gir, un
tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix, un suport de
paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i
2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues
perforacions de 12 mm de diametre per cargolar-la al paviment de vorera i
subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8

P- 80  €108,01

BQ21U010 Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de
diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i
perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de base de paperera de 3 mm
de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos
de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix,
un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm
de diametre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a
6 amb dues perforacions de 12 mm de diametre per cargolar-la al paviment
de vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8

€83,12000

Altres conceptes 24,89 €

UTFQ32V016 Pilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de 95,75mm de
diàmetre i 1003mm d'alçaria. col.locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l.

P- 81  €102,63

BQ42V016 Pilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de 95,75mm de
diàmetre i 1003mm d'alçaria.

€65,00000

Altres conceptes 37,63 €

UTFQX00003 Retirada de paperera existent i el seu transport a dipòsit municipal-.P- 82  €16,43

Sense descomposició 16,43 €

UTFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1,2x0,9x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre
camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 83  €13,69

Altres conceptes 13,69 €

M3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel,
amb mitjans manuals

P- 84  €104,58

BR3P1110 Terra vegetal adobada, a granel €39,62200
Altres conceptes 64,96 €

PAFR3P1501 Partida alçada d'abonament integre pel manteniment durant un any de l'arbrat
de nova plantaciór, incloent-hi com a mínim 4 neteges d'escossells, 1
esporga, 1 adobat, manteniment i control de la xarxa de reg i tractaments
fitosanitaris.

P- 85  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

UTFR453150 Subministrament citrus aurantium (taronger) de 20 a 25 cm de perimetre,
amb pa de terra de tela metal.lica

P- 86  €1.221,53

BR453150 Citrus aurantium (taronger) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de
tela metal.lica

€1.062,20000

Altres conceptes 159,33 €
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UTFR52U030 Trasplantament d'arbre de 1ª categoria, de fins a 40cm de perímetre, per a 3 o
més unitats

P- 87  €75,24

Sense descomposició 75,24 €

UTFR52U130 Trasplantament d'arbre de 2ª categoria, de 40 a 80cm de perímetre, per a 3 o
més unitats

P- 88  €145,00

Sense descomposició 145,00 €

UTFR64U010 Plantacio d'arbre de fulla persistent de 16 a 25 cm de circunferencia en
contenidor, amb mitjans manuals

P- 89  €46,61

Altres conceptes 46,61 €

UTFR82RG04 Subministrament i col·locació de protecció del tronc d'arbre > 35 cm de
diàmetre format per taulons de fusta tractada fins a 2 m sobre proteccions de
poliestireno de 10*10*5, lligats amb filferro de lligar de 1,3 mm

P- 90  €60,28

BR920201 Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles
de  2,7x0,2x0,01

€24,31000

Altres conceptes 35,97 €

PAPAS0001 Partida alçada de cobrament integre per l'estudi de seguretat i salut.P- 91  €13.138,35

Sense descomposició 13.138,35 €

PAPPA0010 Partida alçada d'abonament íntegre pel projecte de legalització, permisos,
legalització descàrrecs i supervisió de l'obra per part de la cia.
subministradora. inclou càrrecs per potència sol.licitada, instal.lacions
necessàries i import total de connexió de servei (RD 1955/2000).

P- 92  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

Barcelona, 28 de maig de 2013                

      Xavier Llopis i Raja
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 01 ENDERROC I DESMUNTATGES

1 F21QCV02 UT Arrencada de pilones de qualsevol tipus i càrrega sobre camió i
transport al lloc indicat per la df. (P - 6)

8,28 35,000 289,80

2 F9Z1V010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 34) 1,78 12,000 21,36
3 F9W1V015 M2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics d'1 a 5 cm de gruix, en

encaixos, arrancament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, carrega
del material, transport a l'abocador i posterior escombrat i neteja (P -
33)

3,31 30,000 99,30

4 F219020P M3 Demolicio de paviments asfaltics, i carrega a maquina, mesurat sobre
perfil  (P - 2)

8,17 141,876 1.159,13

5 F21L4JA3 M2 Demolicio de paviment de panots col.locats sobre formigo, de 10 a 15
cm de gruix i 1 m d'amplaria, com a maxim, amb martell picador
manual (P - 4)

10,68 678,170 7.242,86

6 F21PV045 M Demolicio de vorada i base de formigo (P - 5) 3,06 346,400 1.059,98
7 F21QX000 UT Arrencada i desmuntatge de senyals de qualsevol tipus inclosos

suports i transport al lloc indicat per la d.f. (P - 7)
15,09 3,000 45,27

8 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i
manteniment de l'abocador   (P - 15)

10,35 320,042 3.312,43

9 F21HCI01 UT Desmuntatge de punt de llum de qualsevol alçada i de qualsevol tipus,
inclòs demolició manual del fonament, reposició del clot resultant amb
sauló i de les instal·lacions afectades, desconexions necessàries,
gestió de residus segons normativa, càrrega i transport del material
resultant a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 3)

81,33 8,000 650,64

10 F21SU115 UT Desmuntatge de repeus o lluminàries amb braç sobre façana de
qualsevol tipus i càrrega sobre camió i transport al lloc indicat per la
d.f. (P - 8)

68,21 1,000 68,21

11 FR52U030 UT Trasplantament d'arbre de 1ª categoria, de fins a 40cm de perímetre,
per a 3 o més unitats (P - 87)

75,24 2,000 150,48

12 FR52U130 UT Trasplantament d'arbre de 2ª categoria, de 40 a 80cm de perímetre,
per a 3 o més unitats (P - 88)

145,00 19,000 2.755,00

13 FQX00003 UT Retirada de paperera existent i el seu transport a dipòsit municipal-. (P
- 82)

16,43 2,000 32,86

TOTAL Capítol 01.01 16.887,32

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221V005 M3 Excavacio i carrega de terres per a caixa de paviment en terreny
sense classififcar, amb mitjans mecanics (P - 9)

6,46 103,287 667,23

2 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 13)

1,49 1.032,870 1.538,98

3 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i
manteniment de l'abocador   (P - 15)

10,35 103,290 1.069,05

TOTAL Capítol 01.02 3.275,26

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

euros
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Capítol 03 PAVIMENTACIO

1 F936CV01 M3 Base de formigo de resistencia de 20 n/mm2 de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm abocat des de camio amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 18)

87,81 77,924 6.842,51

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del pm (P - 17)

31,97 185,698 5.936,77

3 F9J1V010 M2 Reg d'emprimacio amb emulsio cationica i neteja del ferm (P - 31) 0,96 354,200 340,03
4 F9J1V015 M2 Reg d'adherencia amb emulsio cationica i neteja del ferm (P - 32) 0,68 708,400 481,71
5 F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D

(D-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracio,
situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i
compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa de
calçada (P - 27)

82,26 26,348 2.167,39

6 F9E1310N M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 24)

38,11 142,540 5.432,20

7 F9F5U210 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm tipus
torho o equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada, amb base de
10 cm de formigo inclosa (P - 25)

49,78 532,980 26.531,74

8 F973X006 M Subministrament de peces per a rigola de basalt de 40x40x8 cm.
col.locada a truc de maceta sobre capa de morter de ciment portland
dosificació 1:3 i de 2 cm de gruix i sobre base de formigó de
resistència de 20n/mm2 (P - 20)

46,16 231,600 10.690,66

9 F961UA10 M Vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de
20x25 cm, col.locada amb fonament de formigó (P - 19)

52,85 20,000 1.057,00

10 F974V010 M Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 21)

13,53 25,400 343,66

11 F981U015 M Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de
radi, col.locat sobre solera de formigo de resistencia de 15n/mm2 de
20 cm de gruix (P - 22)

190,16 10,000 1.901,60

12 XPA00322 PA Partida alçada a justificar per a possibles afectacions amb els acessos
a les edificacions existents. (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

13 F991Z050 UT Escossell quadrat de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20 de 20
mm de gruix, fonament i anellat de formigo de resistencia de 15n/mm2
(P - 23)

229,85 21,000 4.826,85

14 FDKZ0159 UT Aixecament i enrasat a nova cota, segosn ubicació determinada per la
d.f. de marc i tapa/reixa per pou o arqueta de serveis. (P - 53)

60,72 15,000 910,80

15 F9H1V155 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC22 bin D
(S-20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracio,
situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i
compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa de
calçada (P - 28)

75,89 51,005 3.870,77

16 F9H3V190 T Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 (capa
fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració
modificat amb polímers bm-3b, situat a l'obra amb transport de càrrega
20 t i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs
neteja previa de calçada (P - 29)

105,61 1,008 106,45

17 F9H0000T PA Partida alçada d'abonamet integre pel transport a obra i retirada dels
equips de pavimentació asfaltica en calent (P - 26)

3.000,00 1,000 3.000,00

18 F9H3V192 T Mescla bituminosa discontinua en calent de composició f-8/10 de
color óxid de ferro, amb granulat per a rodament, betum asfàltic de
penetració modificat amb polímers bm-3b, situat a l'obra amb transport
de càrrega 20 t i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig
marshall, inclòs neteja previa de calçada (P - 30)

147,22 17,963 2.644,51

euros
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TOTAL Capítol 01.03 81.084,65

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 04 XARXA CLAVEGUERAM

1 FDW5V010 UT Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120 cm de
fondaria del pou pluvial de 70x30 cm, realitzacio d'una llosa armada de
15 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2 i armat doble
150x150x5 mm, reblert amb saulo en tongades de 25 cm
compactades fins a una densitat igual o superior al 95% del proctor,
acabat superior amb una base de 20 cm de formigo de resistencia de
15n/mm2 i 10 cm d'asfalt en calent d'estructura densa tipus d per a
rodament, inclos tots els elements auxiliars necessaris per a la
realitzacio dels treball (P - 57)

105,30 7,000 737,10

2 E0012CAT UT Cala 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 - 1)

220,00 10,000 2.200,00

3 FD7RU001 UT Neteja d'imbornals, pous i clavegueres exixtents, en obres de reforma
de clavegueram general (P - 44)

125,00 6,000 750,00

4 F2226A22 M3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 11)

14,12 40,640 573,84

5 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i
manteniment de l'abocador   (P - 15)

10,35 25,376 262,64

6 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 12)

3,09 12,800 39,55

7 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 14)

15,03 15,264 229,42

8 FD7FC575 M Tub de pvc de 500 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 - 43)

29,66 10,600 314,40

9 FD90S010 M3 Recobriment protector exterior de formigo de resistencia de 20 n/mm2,
per a claveguera (P - 45)

105,89 12,260 1.298,21

10 FD5JV010 M Pou per a aigues pluvials, embornal, de 70x30 cm de seccio interior (P
- 42)

69,89 7,200 503,21

11 FD1BU050 UT Reixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb morter (P
- 41)

181,68 9,000 1.635,12

12 XPA03339 PA Partida alçada a justificar per a l'afectació del clavegueram existent
durant les tasques d'execusió de la nova xarxa d'embornals. (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

13 FDDZCI01 UT Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pou de
clavegueram tipus solo 7sc o equivalent de fosa dúctil segons iso
1083/en1563, clase d400 segons en 124, revestiment de pintura
hidrosoluble negra. pas lliure de la tapa 700mm i tapa articulada i
extraible, col·locat amb morter. (P - 46)

372,96 6,000 2.237,76

14 FDDZS005 UT Graó per a pou de registre de polietilè armat, de 250 x 350 x 250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l¡obra amb
formigonera de 165 l (P - 47)

20,08 24,000 481,92

TOTAL Capítol 01.04 15.263,17

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 05 ENLLUMENAT PÚBLIC

euros



Urbanització Passatge Batlló

PRESSUPOST Data: 28/05/13 Pàg.: 4

1 PPA0010 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel projecte de legalització,
permisos, legalització descàrrecs i supervisió de l'obra per part de la
cia. subministradora. inclou càrrecs per potència sol.licitada,
instal.lacions necessàries i import total de connexió de servei (RD
1955/2000). (P - 92)

2.000,00 1,000 2.000,00

2 FHT01002 UT Verificació de punts de llum i confecció de fitxa informàtica de la nova
xarxa segons instruccions de l'institut municipal d'enllumenat públic. (P
- 68)

8,94 8,000 71,52

3 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

18,46 66,600 1.229,44

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 12)

3,09 66,600 205,79

5 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i
manteniment de l'abocador   (P - 15)

10,35 26,640 275,72

6 F2A1G000 M3 Subministrament de saulo sense garbellar, d'aportacio (P - 16) 18,81 26,640 501,10
7 FG2A0010 M Subministrament i col.locació de cinta de senyalizació de servei. (P -

61)
0,58 111,000 64,38

8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 14)

15,03 66,600 1.001,00

9 FG31S607 M Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x10
mm2 i col.locat directament enterrat (P - 63)

6,35 455,000 2.889,25

10 FG38E350 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat superficialment
(P - 64)

3,42 343,000 1.173,06

11 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 - 60)

2,78 207,000 575,46

12 FDK2U020 UT Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 42 x 42 x 60 cm, amb
parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de
pedrera granitica de 10 cm de gruix (P - 50)

88,47 3,000 265,41

13 FDKZ3155 UT Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 54)

37,17 3,000 111,51

14 FGD2E010 UT Placa de connexio a terra de 300 x 215 x 6 mm (P - 65) 34,16 8,000 273,28
15 FHR02A2A UT Subministre i col.locació de fanal tipus eixample model venus top iii

d'alçada 4,50 m, amb fust d'alumini extruit (en 1706 51 100) de ø
76/105 mm de gruix amb acabat anoditzat i segellat (a.w.6063 t5).
base de fosa d'alumini amb relleu format per una geometria de rombes
i acabat sorrejat amb corindo amb luminàries de fosa d'alumini
anoditzat i segellat i vidre trempat segellat amb junta de silicona i
registre superior de l'equip òptic. inclòs col.locació sobre fonament de
formigó hm-20 de 70x70x80 cm. inclòs tot l'equip elèctric, cablejat
interior i pletina per a la col.locació sobre dau de formigó. inclos placa
portafusibles, de xapa galvanizada, tornillería d'acer inoxidable
aisi-304. tots els components sotmesos a procesos de desengreixat i
granallat de corindón. perns d'ancoratge zincats  m14x400 mm (P - 67)

1.230,87 8,000 9.846,96

16 FHN3E116 UT Subministre i col.locacio de lluminaria per fanal eixample tipus
Llumenera VENUS de fosa d´alumini inoxidable. frontissa de la cúpula
i cèrcol integrats a la pròpia fosa garantint una excel·lent robustesa
amb eix d´acer inoxidable. Obertura i tancament de la cúpula sense
eines. Compàs de seguretat que manté la cúpula tamaño pequeño.
Equipada con 32 LEDs.Temperatura de color 3500K, CRI mínimo 70,
vida de 50.000h. (P - 66)

898,61 8,000 7.188,88

euros



Urbanització Passatge Batlló

PRESSUPOST Data: 28/05/13 Pàg.: 5

TOTAL Capítol 01.05 27.672,76

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 06 JARDINERIA

1 FR3P1501 PA Partida alçada d'abonament integre pel manteniment durant un any de
l'arbrat de nova plantaciór, incloent-hi com a mínim 4 neteges
d'escossells, 1 esporga, 1 adobat, manteniment i control de la xarxa
de reg i tractaments fitosanitaris. (P - 85)

2.500,00 1,000 2.500,00

2 FR2G8B31 UT Excavació de clot de plantació de dimensions 1,2x0,9x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 83)

13,69 21,000 287,49

3 FR3P1111 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 84)

104,58 22,680 2.371,87

4 FR64U010 UT Plantacio d'arbre de fulla persistent de 16 a 25 cm de circunferencia
en contenidor, amb mitjans manuals (P - 89)

46,61 21,000 978,81

5 FR453150 UT Subministrament citrus aurantium (taronger) de 20 a 25 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica (P - 86)

1.221,53 21,000 25.652,13

6 FR82RG04 UT Subministrament i col·locació de protecció del tronc d'arbre > 35 cm de
diàmetre format per taulons de fusta tractada fins a 2 m sobre
proteccions de poliestireno de 10*10*5, lligats amb filferro de lligar de
1,3 mm (P - 90)

60,28 2,000 120,56

TOTAL Capítol 01.06 31.910,86

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 07 XARXA DE REG

1 FJSBUA01 UT Electrovàlvula d'1'' a rosca, per a un cabal de 5 m3/h a i una pèrdua
de càrrega màxima de 0.18 bar, instal.lada dins d'arqueta de 40x40
cm amb tapa de foneria, amb cos by-pass de cu-32 i tres claus de pas
(P - 74)

151,26 1,000 151,26

2 FN316324 UT Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de pn, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 76)

36,67 4,000 146,68

3 FN748324 UT Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 79)

584,16 1,000 584,16

4 FJ65U125 UT Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la tuberia, de
120 mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu manteniment,
especial per a la prevencio d'obstruccions biologiques en sistemes de
tuberies amb gotejadors integrats, muntat en perico de canalitzacio
soterrat (P - 69)

185,80 1,000 185,80

5 FJM1U010 UT Pagament a companyia per l'escomesa i comptador d'aigua de 40 mm,
cabal 8 m3/h, ramal de 40 mm. (P - 70)

1.050,00 1,000 1.050,00

6 FN31X005 UT Vàlvula de descàrrega manual de ventosa cinètica bifuncional tipus
irua o similar d'1 1/4'' totalment col.locada a pericó. (P - 77)

391,19 1,000 391,19

7 FN31X006 UT Vàlvula de descàrrega automàtica de 1/2'' totalment col.locada a
pericó. (P - 78)

581,49 1,000 581,49

8 FDK3U010 UT Perico rectangular per a canalitzacio de serveis de 100 x 60 x 40 cm,
amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l, amb llit de grava granitica per a drens de 10
cm de gruix (P - 52)

321,21 1,000 321,21

euros



Urbanització Passatge Batlló

PRESSUPOST Data: 28/05/13 Pàg.: 6

9 FDKZU010 UT Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica estriada,
de 1080x680 mm, galvanitzat en calent, completament treballat a
taller fixat a les parets del perico amb potes d'ancoratge (P - 56)

150,19 1,000 150,19

10 FDKZ3175 UT Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 55)

67,22 1,000 67,22

11 FDK2A4D3 UT Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de
resistencia de 15n/mm2 i solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 49)

69,80 1,000 69,80

12 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

18,46 32,960 608,44

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 12)

3,09 52,800 163,15

14 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i
manteniment de l'abocador   (P - 15)

10,35 32,960 341,14

15 F2A1G000 M3 Subministrament de saulo sense garbellar, d'aportacio (P - 16) 18,81 29,120 547,75
16 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 14)

15,03 29,120 437,67

17 FG2A0010 M Subministrament i col.locació de cinta de senyalizació de servei. (P -
61)

0,58 116,000 67,28

18 FDG31311 M Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de rasa
amb terres seleccionades (P - 48)

4,70 232,000 1.090,40

19 FFB27455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa (P - 58)

8,21 232,000 1.904,72

20 FJS5UN5C UT Anella d'1.00 m de diàmetre de reg per degoteig, amb tub de polietilè
de 4 bar i 16 mm de diàmetre, amb goters interlínia cada 50 cm
integrats dins del tub i autocompensats, amb protecció de tub de pvc
corrugat drenant de 80 mm de diàmetre, inclòs la connexió a la xarxa
primària (P - 72)

11,56 21,000 242,76

21 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 - 60)

2,78 127,000 353,06

22 FG31S306 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x2,5mm2 i col.locat en tub. (P - 62)

3,46 359,000 1.242,14

23 FG1BC020 UT Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm d'alçaria
per 500mm d'amplada i 300mm de profunditat. amb mecanisme de
clau i guardia incorporat. (P - 59)

1.145,25 1,000 1.145,25

24 FJSZU004 UT Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència
de 100w a 220v amb icpm de protecció de 5a instal.lat segons
disposicions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de cable
de coure de 2x6mm2 vfv100 entubat (P - 75)

126,74 1,000 126,74

25 FJSAUB06 UT Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació
d'aigua, amb temps de programació des d'1min fins a 12h per estació
en passos d'1min, amb 6 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades
per dia i programa, amb transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb
bateria recargable de salvaguarda del programa, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a
muntatge mural exterior. totalment col.locat, incloses totes les
connecions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador,
com dels elements governats per aquest. (P - 73)

202,11 1,000 202,11

26 FDK2U102 UT Pericó de registre per by-pass mestre de mides interiors 0,60 x 0,80 x
0.70 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 x 14 x
10 cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa de
60 x 60 (P - 51)

152,46 1,000 152,46

27 FJS1CI01 UT Boca de reg de fosa de ferro, amb raccord de 45mm , i equipada amb
vàlvula amb rosca d'entrada de 1 1/2'' de bronze, col·locada amb
morter, inclou troneta i tapa de fosa. (P - 71)

198,69 3,000 596,07

euros



Urbanització Passatge Batlló

PRESSUPOST Data: 28/05/13 Pàg.: 7

TOTAL Capítol 01.07 12.920,14

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 08 SENYALITZACIONS i MOBILIARI

1 FQ21U010 UT Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de
diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i
perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de base de paperera
de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diametre per al
desguas, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de
diametre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de gruix, 2
pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues
perforacions de 12 mm de diametre per cargolar-la al paviment de
vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 (P - 80)

108,01 2,000 216,02

2 FBBZU240 UT Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 80 mm
de diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat amb pintura en pols de
poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de fundicio i accessoris,
fins a 4 m de llum, sense corredera telescopica excavacio de
fonament, formigonament, pletina d'ancoratge amb esparrecs
galvanitzats, i reposicio de paviment existent (P - 39)

193,68 2,000 387,36

3 FBB11251 UT Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 36)

93,98 3,000 281,94

4 FBB12351 UT Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 37)

72,83 1,000 72,83

5 FBB21501 UT Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

171,74 3,000 515,22

6 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 35)

9,96 3,600 35,86

7 FBBZU245 UT Suport de façana tub rectangular d'acer galvanitzat de 40 x 60 per a
senyals de trànsit de gruix entre 3 mm, inclosa brides i elements
d'ancoratge a façana- (P - 40)

93,70 1,000 93,70

8 FQ32V016 UT Pilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de 95,75mm de
diàmetre i 1003mm d'alçaria. col.locada amb morter 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l. (P - 81)

102,63 53,000 5.439,39

TOTAL Capítol 01.08 7.042,32

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 09 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

1 XPA0001 PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes. (P - 0) 10.000,00 1,000 10.000,00
2 XPA0003 PA Partida alçada a justificar per protecció o desviaments dels serveis

afectats existents. (P - 0)
5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.09 15.000,00

Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 PAS0001 PA Partida alçada de cobrament integre per l'estudi de seguretat i salut. (P
- 91)

13.138,35 1,000 13.138,35

euros



Urbanització Passatge Batlló

PRESSUPOST Data: 28/05/13 Pàg.: 8

TOTAL Capítol 01.10 13.138,35

euros
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Urbanització Passatge Batlló

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1Data: 28/05/13

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROC I DESMUNTATGES 16.887,32
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 3.275,26
Capítol 01.03  PAVIMENTACIO 81.084,65
Capítol 01.04  XARXA CLAVEGUERAM 15.263,17
Capítol 01.05  ENLLUMENAT PÚBLIC 27.672,76
Capítol 01.06  JARDINERIA 31.910,86
Capítol 01.07  XARXA DE REG 12.920,14
Capítol 01.08  SENYALITZACIONS i MOBILIARI 7.042,32
Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 15.000,00
Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 13.138,35
Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ 224.194,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

224.194,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PASSATGE BATLLÓ 224.194,83

224.194,83

euros
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Urbanització Passatge Batlló

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 224.194,83

13,00 % Despeses generals SOBRE 224.194,83................................................................ 29.145,33

6,00 % Benefici industrial SOBRE 224.194,83..................................................................... 13.451,69

Subtotal 266.791,85

21,00 % IVA SOBRE 266.791,85......................................................................................... 56.026,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 322.818,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS )

Barcelona, 29 de maig de 2013

      Xavier Llopis i Raja
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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