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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS

1 XPA90008 u Contractacio del suministrament provisional d'electricitat amb la potencia adient per dur a terme les obres, inclos
materials, maquinaria, ma d'obra ram de paleta i/o altres profesionals per fer tota l'obra civil i d'instal.lacions
adients segons directrius i/o normativa de la cia subministradora. S'inclou el quadre d'obra, pressa de terra,
elements de proteccio i/o maniobra; magnenotermics, diferencials, endolls, interruptors, etc ...

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA90009 u Contractació del suministrament provisional d'aigua per a dur a terme les obres. Inclos materials, maquinaria,
ma d'obra ram de paleta i/o altres profesionals per fer tota l'obra civil i instal.lacions segons normativa de la cia
subministradora. S'inclou la col.locacio de peçes especials per fer el conexionat desde la xarxa general fins a
l'escomesa d'obra, caixa i/o registre i comptador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA90007 u Replanteig general de l'unitat d'actuacio i/o fase d'obra per part de l'encarregat general de l'obra, sobrestant o
topograf amb l'ajut de personal auxiliar aportat per l'empresa adjudicataria, amb la supervisio de la direccio
facultativa, donan per començada l'obra fent l'acta de replanteig i iniciant les anotacions en el llibre d'ordres. La
direccio facultativa sera avisada amb la suficient antelacio per tal de poder-se programar conjuntament la visita
d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Subcapítol 02  SERVEIS AFECTATS

1 XPA9S001 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment, modificacions i
trasllats del servei de telefonia existent, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra a executar es
definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals.
(S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. )

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA9S002 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment, modificacions i
trasllats del servei de baixa tensió existent, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra a executar es
definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals.
(S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. )

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA9S003 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment, modificacions i
trasllats del servei d'enllumenat, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra a executar es definieran en
obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la
ma d'obra con tot tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. )

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA9S004 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment, modificacions i
trasllats de la xarxa de gas, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra a executar es definieran en obra
per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la ma
d'obra con tot tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. )
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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 02  ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROC PAVIMENTS

1 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Trobada amb Onze de setembre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 95,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Part sud Avinguda (zona arbrat) 192,000 8,000 4,350 700,800 C#*D#-C#*E#
2 Separació Carril Bici 47,000 2,500 117,500 C#*D#*E#*F#
3 Part nord Avinguda 262,000 13,200 4,350 2.318,700 C#*D#-C#*E#

TOTAL AMIDAMENT 3.137,000

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 Tall A 22,580 22,580 C#*D#*E#*F#
2 Tall 11 40,250 40,250 C#*D#*E#*F#
3 Tall 12 79,600 79,600 C#*D#*E#*F#
4 Tall 13 68,800 68,800 C#*D#*E#*F#
5 Tall 14 70,200 70,200 C#*D#*E#*F#
6 Tall 15 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
7 Tall 16 113,400 113,400 C#*D#*E#*F#
8 Tall 17 133,450 133,450 C#*D#*E#*F#
9 Tall 18 149,650 149,650 C#*D#*E#*F#

10 Tall 19 145,450 145,450 C#*D#*E#*F#
11 Tall 20 159,500 159,500 C#*D#*E#*F#
12 Tall 21 203,000 203,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 3

13 Tall 22 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
14 Tall 23 227,800 227,800 C#*D#*E#*F#
15 Tall 24 240,450 240,450 C#*D#*E#*F#
16 Tall 25 231,000 231,000 C#*D#*E#*F#
17 Tall 26 219,500 219,500 C#*D#*E#*F#
18 Tall 27 226,400 226,400 C#*D#*E#*F#
19 Tall 28 181,250 181,250 C#*D#*E#*F#
20 Tall 29 108,800 108,800 C#*D#*E#*F#
21 Tall 30 79,350 79,350 C#*D#*E#*F#
22 Tall 31 32,950 32,950 C#*D#*E#*F#
23 Tall 32
24 Tall 33
25 Tall 34
26 Tall 35 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
27 Tall 36 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
28 Tall B 13,780 13,780 C#*D#*E#*F#
29 Tall 37 13,810 13,810 C#*D#*E#*F#
30 Tall 38 26,150 26,150 C#*D#*E#*F#
31 Tall 39 29,700 29,700 C#*D#*E#*F#
32 Tall 40 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
33 Tall 41 37,150 37,150 C#*D#*E#*F#
34 Tall 42 41,850 41,850 C#*D#*E#*F#
35 Tall 43 45,750 45,750 C#*D#*E#*F#
36 Tall 44 38,750 38,750 C#*D#*E#*F#
37 Tall 45 34,950 34,950 C#*D#*E#*F#
38 Tall 46 48,200 48,200 C#*D#*E#*F#
39 Tall 47 63,250 63,250 C#*D#*E#*F#
40 Tall 48 69,300 69,300 C#*D#*E#*F#
41 Tall 49 61,350 61,350 C#*D#*E#*F#
42 Tall 50 55,500 55,500 C#*D#*E#*F#
43 Tall C 59,520 59,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.723,840

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 Tall A
2 Tall 11 0,020 0,020 C#*D#*E#*F#
3 Tall 12 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
4 Tall 13 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
5 Tall 14 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
6 Tall 15 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 4

7 Tall 16 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

8 Tall 17

9 Tall 18

10 Tall 19

11 Tall 20

12 Tall 21 C#*D#*E#*F#

13 Tall 22 C#*D#*E#*F#

14 Tall 23

15 Tall 24

16 Tall 25

17 Tall 26

18 Tall 27

19 Tall 28 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#

20 Tall 29 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#

21 Tall 30 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

22 Tall 31 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

23 Tall 32 47,150 47,150 C#*D#*E#*F#

24 Tall 33 37,750 37,750 C#*D#*E#*F#

25 Tall 34 35,700 35,700 C#*D#*E#*F#

26 Tall 35 29,050 29,050 C#*D#*E#*F#

27 Tall 36 12,950 12,950 C#*D#*E#*F#

28 Tall B 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

29 Tall 37 2,790 2,790 C#*D#*E#*F#

30 Tall 38 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#

31 Tall 39 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

32 Tall 40 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

33 Tall 41 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

34 Tall 42 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

35 Tall 43 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#

36 Tall 44 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

37 Tall 45 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

38 Tall 46 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#

39 Tall 47

40 Tall 48

41 Tall 49

42 Tall 50 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

43 Tall C 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,720

4 F24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 5

1 Tall A 22,580 1,200 27,096 C#*E#-D#*E#*F#

2 Tall 11 40,250 0,020 1,200 48,300 C#*E#-D#*E#*F#

3 Tall 12 79,600 0,350 1,200 95,520 C#*E#-D#*E#*F#

4 Tall 13 68,800 0,750 1,200 82,560 C#*E#-D#*E#*F#

5 Tall 14 70,200 0,650 1,200 84,240 C#*E#-D#*E#*F#

6 Tall 15 89,000 0,300 1,200 106,800 C#*E#-D#*E#*F#

7 Tall 16 113,400 0,100 1,200 136,080 C#*E#-D#*E#*F#

8 Tall 17 133,450 1,200 160,140 C#*E#-D#*E#*F#

9 Tall 18 149,650 1,200 179,580 C#*E#-D#*E#*F#

10 Tall 19 145,450 1,200 174,540 C#*E#-D#*E#*F#

11 Tall 20 159,500 1,200 191,400 C#*E#-D#*E#*F#

12 Tall 21 203,000 1,200 243,600 C#*E#-D#*E#*F#

13 Tall 22 216,000 1,200 259,200 C#*E#-D#*E#*F#

14 Tall 23 227,800 1,200 273,360 C#*E#-D#*E#*F#

15 Tall 24 240,450 1,200 288,540 C#*E#-D#*E#*F#

16 Tall 25 231,000 1,200 277,200 C#*E#-D#*E#*F#

17 Tall 26 219,500 1,200 263,400 C#*E#-D#*E#*F#

18 Tall 27 226,400 1,200 271,680 C#*E#-D#*E#*F#

19 Tall 28 181,250 0,050 1,200 217,500 C#*E#-D#*E#*F#

20 Tall 29 108,800 0,050 1,200 130,560 C#*E#-D#*E#*F#

21 Tall 30 79,350 0,600 1,200 95,220 C#*E#-D#*E#*F#

22 Tall 31 32,950 24,000 1,200 39,540 C#*E#-D#*E#*F#

23 Tall 32 47,150 1,200 C#*E#-D#*E#*F#

24 Tall 33 37,750 1,200 C#*E#-D#*E#*F#

25 Tall 34 35,700 1,200 C#*E#-D#*E#*F#

26 Tall 35 1,750 29,050 1,200 2,100 C#*E#-D#*E#*F#

27 Tall 36 11,200 12,950 1,200 13,440 C#*E#-D#*E#*F#

28 Tall B 13,780 4,350 1,200 16,536 C#*E#-D#*E#*F#

29 Tall 37 13,810 2,790 1,200 16,572 C#*E#-D#*E#*F#

30 Tall 38 26,150 5,050 1,200 31,380 C#*E#-D#*E#*F#

31 Tall 39 29,700 1,800 1,200 35,640 C#*E#-D#*E#*F#

32 Tall 40 33,500 1,400 1,200 40,200 C#*E#-D#*E#*F#

33 Tall 41 37,150 2,350 1,200 44,580 C#*E#-D#*E#*F#

34 Tall 42 41,850 1,350 1,200 50,220 C#*E#-D#*E#*F#

35 Tall 43 45,750 0,850 1,200 54,900 C#*E#-D#*E#*F#

36 Tall 44 38,750 1,100 1,200 46,500 C#*E#-D#*E#*F#

37 Tall 45 34,950 1,350 1,200 41,940 C#*E#-D#*E#*F#

38 Tall 46 48,200 0,650 1,200 57,840 C#*E#-D#*E#*F#

39 Tall 47 63,250 1,200 75,900 C#*E#-D#*E#*F#

40 Tall 48 69,300 1,200 83,160 C#*E#-D#*E#*F#

41 Tall 49 61,350 1,200 73,620 C#*E#-D#*E#*F#

42 Tall 50 55,500 0,100 1,200 66,600 C#*E#-D#*E#*F#
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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 6

43 Tall C 59,520 0,110 1,200 71,424 C#*E#-D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.468,608

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 01  ZONA VEHICLES

1 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

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

1 Zona aparcament + circulació vehicles 3.366,440 3.366,440 C#*D#*E#*F#

2 Descompte guals vianants -12 -12 C#*D#*E#*F#

3 Carril bici 755,000 755,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.109,440

2 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

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

1 Zona aparcament + circulació vehicles 3.366,440 3.366,440 C#*D#*E#*F#

2 Descompte guals vianants -12 -12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.354,440

3 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 T Superfície Gruix

2 Zona aparcament + circulació vehicles 3.366,440 0,250 841,610 C#*D#*E#*F#

3 Descompte guals vianants -12 0,250 -3 C#*D#*E#*F#

4 Carril bici 755,000 0,250 188,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.027,360

4 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM

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

1 T Superfície Gruix

2 Zona aparcament + circulació vehicles 3.366,440 0,200 673,288 C#*D#*E#*F#

3 Descompte guals vianants -12 0,200 -2,4 C#*D#*E#*F#

4 Carril bici 755,000 0,200 151,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 821,888

5 F9H11BAB t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 7

1 T Densitat Superfície Gruix

2 Zona aparcament + circulació vehicles 2,400 3.366,440 0,060 484,767 C#*D#*E#*F#

3 Descompte guals vianants 2,400 12,000 0,060 -3,000 -5,184 C#*D#*E#*F#

4 Carril bici 2,400 755,000 0,060 108,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,303

6 F9H1B3AB t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

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

1 T Densitat Superfície Gruix

2 Zona aparcament + circulació vehicles 2,400 3.366,440 0,060 484,767 C#*D#*E#*F#

3 Descompte guals vianants 2,400 12,000 0,060 -3,000 -5,184 C#*D#*E#*F#

4 Carril bici 2,400 755,000 0,060 108,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,303

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

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

1 Carril bici 755,000 755,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 755,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 02  ZONA VORERA

1 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 i beurada de ciment pòrtland

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

1 Vorera oest vial 837,000 837,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 837,000

2 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 Vorera zona oest 837,000 0,150 125,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,550

3 F965M2DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 493,000

4 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

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

1 Vorera oest vial 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
4 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
5 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
6 159,000 159,000 C#*D#*E#*F#
7 Vorera est vial 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#
8 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,000

5 F985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

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

1 Guals per a vianants 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 05  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

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

1 T Longitud Secció rasa Num
2 Col·lector principal 464,000 3,100 1,000 1.438,400 C#*D#*E#*F#
3 Derivacions a embornals nord 5,250 1,000 24,000 126,000 C#*D#*E#*F#
4 Derivacions a embornals sud 3,500 1,000 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.606,400

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 T Longitud Secció rasa Num
2 Col·lector principal 464,000 1,090 1,000 505,760 C#*D#*E#*F#
3 Derivacions a embornals nord 5,250 0,150 24,000 18,900 C#*D#*E#*F#
4 Derivacions a embornals sud 3,500 0,150 12,000 6,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 530,960

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Longitud Secció rasa Num

2 Col·lector principal 464,000 1,500 1,000 696,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions a embornals nord 5,250 0,850 24,000 107,100 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions a embornals sud 3,500 0,850 12,000 35,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,800

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 T Longitud

2 Col·lector principal 464,000 1,000 464,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions a embornals nord 5,250 24,000 126,000 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions a embornals sud 3,500 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 632,000

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

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

1 Volum extret T Longitud Secció rasa Num Esponjament

2 Col·lector principal 464,000 1,800 1,000 1,200 1.002,240 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions a embornals nord 5,250 1,000 24,000 1,200 151,200 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions a embornals sud 3,500 1,000 12,000 1,200 50,400 C#*D#*E#*F#

5 Volum reomplert T Longitud Secció rasa Num

6 Col·lector principal 464,000 -1,3 1,000 -603,2 C#*D#*E#*F#

7 Derivacions a embornals nord 5,250 -,85 24,000 -107,1 C#*D#*E#*F#

8 Derivacions a embornals sud 3,500 -,85 12,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 493,540

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 05  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Subcapítol 02  CANALITZACIONS I ELEMENTS DIVERSOS

1 FD7JS425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal 464,000 464,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,000

2 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

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

1 T Longitud u

2 Derivacions a embornals nord 5,250 24,000 126,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions a embornals sud 3,500 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

3 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 T u

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

3 Embornals sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb morter

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

1 T u

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

3 Embornals sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 FD5KHF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:6

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

1 Pous de registre 16,000 1,500 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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8 FDDZ9DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

9 FDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,25x1,25 m

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 06  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

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

1 T Longitud Secció u
2 Col·lector principal 418,160 1,240 518,518 C#*D#*E#*F#
3 Derivacions a escomesa 7,500 0,750 6,000 33,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 552,268

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 T Longitud Secció u
2 Col·lector principal 418,160 0,354 148,029 C#*D#*E#*F#
3 Derivacions a escomesa 7,500 0,300 6,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,529

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Longitud Secció u
2 Col·lector principal 418,160 0,760 317,802 C#*D#*E#*F#
3 Derivacions a escomesa 7,500 0,450 6,000 20,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,052

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 418,160

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud Secció u

2 Col·lector principal 418,160 1,240 1,000 1,200 622,222 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions a escomesa 7,500 0,750 6,000 1,200 40,500 C#*D#*E#*F#

4 Col·lector principal 418,160 0,760 1,000 -1 -317,8016 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions a escomesa 7,500 0,450 6,000 -1 -20,25 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,670

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 06  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Subcapítol 02  CANALITZACIONS I ELEMENTS DIVERSOS

1 FD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i

col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 418,160

2 FD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i

col·locat al fons de la rasa

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

1 Derivacions a escomeses 7,100 6,000 42,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,600

3 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter

ciment 1:6

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

1 Pous de registre 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

4 FDDZ9DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de

diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 FDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,25x1,25 m

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 07  XARXA D'AIGUA POTABLE

Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i

amb les terres deixades a la vora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Secció u

2 Canonada DN250 65,160 0,540 35,186 C#*D#*E#*F#

3 Canonada DN180 136,320 0,540 73,613 C#*D#*E#*F#

4 Canonada DN140 181,870 0,540 98,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,009

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 T Longitud Secció u

2 Canonada DN250 65,160 0,140 9,122 C#*D#*E#*F#

3 Canonada DN180 136,320 0,140 19,085 C#*D#*E#*F#

4 Canonada DN140 181,870 0,140 25,462 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,669

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Longitud Secció u

2 Canonada DN250 65,160 0,380 24,761 C#*D#*E#*F#

3 Canonada DN180 136,320 0,380 51,802 C#*D#*E#*F#

4 Canonada DN140 181,870 0,380 69,111 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,674

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 T Longitud

2 Canonada DN250 65,160 65,160 C#*D#*E#*F#

3 Canonada DN180 136,320 136,320 C#*D#*E#*F#

4 Canonada DN140 181,870 181,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,350

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

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

1 T Longitud Secció

2 Canonada DN250 65,160 0,540 1,200 42,224 C#*D#*E#*F#

3 Canonada DN180 136,320 0,540 1,200 88,335 C#*D#*E#*F#

4 Canonada DN140 181,870 0,540 1,200 117,852 C#*D#*E#*F#
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5 Canonada DN250 65,160 0,380 -1 -24,7608 C#*D#*E#*F#
6 Canonada DN180 136,320 0,380 -1 -51,8016 C#*D#*E#*F#
7 Canonada DN140 181,870 0,380 -1 -69,1106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,737

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 07  XARXA D'AIGUA POTABLE
Subcapítol 02  CANALITZACIONS I ELEMENTS DIVERSOS

1 FFB1N425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 65,160

2 FFB1K425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 136,320

3 FFB1G425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 181,870

4 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 Boca de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses a habitatges 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 Boca de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses a habitatges 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

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

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

1 Derivacions generals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

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

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

1 Derivacions generals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Hidrants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de
connexió, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 FN1156B4 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 FN8125B4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 08  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

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

1 T Longitud Secció
2 General 79,000 0,100 7,900 C#*D#*E#*F#
3 Derivació est 260,000 0,100 26,000 C#*D#*E#*F#
4 27,000 0,100 2,700 C#*D#*E#*F#
5 131,000 0,100 13,100 C#*D#*E#*F#
6 Derivació oest 390,000 0,100 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,700

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Secció
2 General 79,000 0,060 4,740 C#*D#*E#*F#
3 Derivació est 260,000 0,060 15,600 C#*D#*E#*F#
4 27,000 0,060 1,620 C#*D#*E#*F#
5 131,000 0,060 7,860 C#*D#*E#*F#
6 Derivació oest 390,000 0,060 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,220

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Longitud Secció
2 General 79,000 0,030 2,370 C#*D#*E#*F#
3 Derivació est 260,000 0,030 7,800 C#*D#*E#*F#
4 27,000 0,030 0,810 C#*D#*E#*F#
5 131,000 0,030 3,930 C#*D#*E#*F#
6 Derivació oest 390,000 0,030 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,610

4 F31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 T Longitud secció
2 Rases sota calçada 12,500 0,170 2,125 C#*D#*E#*F#
3 6,000 0,170 1,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,145

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 T Longitud Secció
2 General 79,000 1,000 79,000 C#*D#*E#*F#
3 Derivació est 260,000 1,000 260,000 C#*D#*E#*F#
4 27,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 131,000 1,000 131,000 C#*D#*E#*F#
6 Derivació oest 390,000 1,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 887,000

6 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Euro



Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 17

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

1 T Longitud Secció
2 General 79,000 0,100 1,200 9,480 C#*D#*E#*F#
3 Derivació est 260,000 0,100 1,200 31,200 C#*D#*E#*F#
4 27,000 0,100 1,200 3,240 C#*D#*E#*F#
5 131,000 0,100 1,200 15,720 C#*D#*E#*F#
6 Derivació oest 390,000 0,100 1,200 46,800 C#*D#*E#*F#
7 General 79,000 0,030 -1 -2,37 C#*D#*E#*F#
8 Derivació est 260,000 0,030 -1 -7,8 C#*D#*E#*F#
9 27,000 0,030 -1 -,81 C#*D#*E#*F#

10 131,000 0,030 -1 -3,93 C#*D#*E#*F#
11 Derivació oest 390,000 0,030 -1 -11,7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,830

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 08  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 02  CABLEJAT I ELEMENTS DIVERSOS

1 FHM11HAB u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

2 FHN8HAAB u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada LED 90 W, preu superior, amb bastidor
metàl·lic amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

3 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 T Longitud
2 General 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#
3 Derivació est 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
4 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
6 Derivació oest 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 887,000

4 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

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

1 T Longitud
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2 General 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivació est 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

4 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

5 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#

6 Derivació oest 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 887,000

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 T Longitud

2 General 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivació est 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

4 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

5 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#

6 Derivació oest 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 887,000

6 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

7 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

9 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 09  XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

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

1 T Longitud Secció
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AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 19

2 Conducte de 125mm 25,000 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
3 Conducte de 63mm 114,000 0,250 28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,750

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 T Longitud Secció
2 Conducte de 125mm 25,000 0,090 2,250 C#*D#*E#*F#
3 Conducte de 63mm 114,000 0,090 10,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,510

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Longitud Secció
2 Conducte de 125mm 25,000 0,160 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Conducte de 63mm 114,000 0,160 18,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,240

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 T Longitud
2 Conducte de 125mm 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Conducte de 63mm 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

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

1 T Longitud Secció
2 Conducte de 125mm 25,000 0,250 1,200 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Conducte de 63mm 114,000 0,250 1,200 34,200 C#*D#*E#*F#
4 Conducte de 125mm 25,000 0,090 -1 -2,25 C#*D#*E#*F#
5 Conducte de 63mm 114,000 0,090 -1 -10,26 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,190

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 09  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 02  CABLEJAT I ELEMENTS DIVERSOS
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1 FG21RL1G m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 FG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 114,000

3 FDK26G17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 FG1A0929 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 10  ENJARDINAMENT I REG
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

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

1 T Longitud Secció

2 Canonada de 25mm 15,000 0,140 2,100 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de 20mm 270,000 0,140 37,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,900

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 T Longitud Secció

2 Canonada de 25mm 15,000 0,070 1,050 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de 20mm 270,000 0,070 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,950

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Secció

2 Canonada de 25mm 15,000 0,070 1,050 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de 20mm 270,000 0,070 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,950

4 F31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 T Longitud secció

2 Rases sota calçada 15,000 0,070 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,050

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 T Longitud

2 Canonada de 25mm 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de 20mm 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

6 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

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

1 T Longitud Secció

2 Canonada de 25mm 15,000 0,140 1,200 2,520 C#*D#*E#*F#

3 Canonada de 20mm 270,000 0,140 1,200 45,360 C#*D#*E#*F#

4 Canonada de 25mm 15,000 0,070 -1 -1,05 C#*D#*E#*F#

5 Canonada de 20mm 270,000 0,070 -1 -18,9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,930

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 10  ENJARDINAMENT I REG
Subcapítol 02  CANALITZACIONS I ELEMENTS DIVERSOS

1 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa
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AMIDAMENT DIRECTE 270,000

3 FJS5C100 u Anella per reg per goteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb goters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb un diàmetre de l'anell de 120 cm, enterrada 10 cm, amb l'apertura i tancament de la rasa inclosos (P - 99)

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

4 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FJSC2ASC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 1,5 m i calibrat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FN111G84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FN7615C2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic,
per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FN318324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FG1A0929 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 10  ENJARDINAMENT I REG
Subcapítol 03  ARBRAT

1 FR411239 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 FR61225B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 11  SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 11  SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Delimitació aparcament 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

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

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

1 T Longitud u

2 Separació carril vehicles 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

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

4 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

5 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

6 181,000 181,000 C#*D#*E#*F#

7 Separació carrils bicicletes 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

8 81,960 81,960 C#*D#*E#*F#

9 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

10 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

11 Separació vehicles - bicicletes 252,000 2,000 504,000 C#*D#*E#*F#

12 5,000 -3 -15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.204,960

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

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

1 Cedeix el pas Nord vial 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

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

1 T Longitud u u

2 Pas de vianants 5,000 9,000 3,000 135,000 C#*D#*E#*F#

3 Línia Stop vehícles 3,500 7,000 24,500 C#*D#*E#*F#

4 Línia Stop bicicletes 1,250 7,000 8,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,250

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

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

1 T Superfície u

2 Marca horitzontal STOP 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Marca horitzontal Cedeix el pas 1,430 2,000 2,860 C#*D#*E#*F#
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4 Senyalització direccional 1,230 1,000 1,230 C#*D#*E#*F#

5 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

6 2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,790

6 FBA6U1AB m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional de elements terminals i fixada al paviment

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

1 T Longitud u

2 3,500 10,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional de elements terminals i fixada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 252,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 12  MOBILIARI URBÀ

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FQ2251AB u Paperera de peu de fusta de pi, amb tapa, de 140 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FQ1132AB u Taula de PIC-NIC de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2
m de llargària, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FQZ52381 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 FQ113ABH u Taula de tenis taula formada per tauler de fusta recobert amb polièster i estructura de d'acer galvanitzar, de
1525x2740 mm  col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 13  XARXA DE GAS

Euro
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1 PPA0001G u Partida alçada per a la instalació de la xarxa de gas

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 14  XARXA DE BAIXA TENSIÓ I MITJA TENSIÓ

1 PPA0001BT u Partida alçada per a la instalació de la xarxa de baixa i mitja tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 15  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

18 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Euro
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20 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

23 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 15  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA

Capítol 15  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

6 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

Euro



Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

AMIDAMENTS Data: 13/05/13 Pàg.: 30

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

10 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

13 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 15  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE D'UBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA GENERAL MORA
Capítol 16  CONTROL DE QUALITAT

1 PPA0001CQ u Partida alçada per a la execució del Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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F2191202P-1 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

F2194JF5P-2 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2

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

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F22113L2P-3 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

F221C472P-4 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F2225121P-5 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,22 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

F228A60FP-6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de

la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95 % PM

12,59 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

F228AM00P-7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades

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

38,80 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F24120A5P-8 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F2R350A5P-9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps

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

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F31521M1P-10 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

66,46 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F921101FP-11 m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 30,13 €
(TRENTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F921R01JP-12 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge

del material al 98 % del PM

27,86 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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F9365N11P-13 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

71,90 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F965M2DDP-14 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

24,32 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

F97422EAP-15 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

11,73 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F985A709P-16 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

37,15 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

F9E1310NP-17 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 i beurada de ciment pòrtland

33,10 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

F9H11BABP-18 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

56,12 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F9H1B3ABP-19 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de
temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

56,38 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

F9J12E40P-20 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

F9J13J10P-21 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

F9K5VC00P-22 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

11,55 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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FBA13110P-23 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FBA1G110P-24 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FBA21211P-25 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

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

2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FBA22311P-26 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FBA31110P-27 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

FBA6U130P-28 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm

d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

61,35 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FBA6U1ABP-29 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 60 cm

d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

181,36 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FBB11121P-30 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

84,39 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FBB11251P-31 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FBB11351P-32 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

92,26 €

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

FBB21201P-33 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

76,98 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FBBZ1120P-34 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,99 €
(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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FD5J4F08P-35 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

64,09 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

FD5KHF08P-36 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

49,33 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FD5ZAK7JP-37 u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

60,18 €

(SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

FD5ZBJC4P-38 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

86,74 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

FD7J9425P-39 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,65 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FD7JE325P-40 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

56,50 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FD7JL425P-41 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

179,85 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FD7JS425P-42 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

413,32 €

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

FDB17670P-43 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,25x1,25 m 31,92 €
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FDD1A094P-44 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:6

96,07 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

FDDZ9DD4P-45 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

108,96 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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FDGZU010P-46 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FDK26257P-47 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

54,40 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FDK262G7P-48 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

103,45 €

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FDK26G17P-49 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-III, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

556,13 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FDK26J17P-50 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

191,47 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FDK282J9P-51 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

174,57 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FDKZH5C4P-52 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

29,47 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FDKZHEB4P-53 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

62,31 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FDKZHJB4P-54 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

95,81 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FFB14655P-55 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

6,00 €

(SIS EUROS)
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FFB15655P-56 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

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

7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FFB1G425P-57 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

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

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

43,62 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FFB1K425P-58 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

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

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

73,28 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FFB1N425P-59 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

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

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

153,41 €

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

FG1A0929P-60 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a

columna

223,69 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FG21RD1GP-61 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb

unió encolada i com a canalització soterrada

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FG21RH1GP-62 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb

unió encolada i com a canalització soterrada

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FG21RL1GP-63 m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix,

amb unió encolada i com a canalització soterrada

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FG31B554P-64 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,

tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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FG380907P-65 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,55 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FGD1421EP-66 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,90 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FHGAU010P-67 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.795,66 €

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

FHM11HABP-68 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

363,80 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FHN8HAABP-69 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada LED 90 W, preu superior,
amb bastidor metàl·lic amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

1.035,89 €

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FJS12040P-70 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

177,79 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FJS5C100P-71 u Anella per reg per goteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb goters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anell de 120 cm, enterrada 10 cm, amb l'apertura
i tancament de la rasa inclosos (P - 99)

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FJSA1021P-72 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

131,22 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FJSB1311P-73 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

107,47 €

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FJSC2ASCP-74 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de
1,5 m i calibrat

125,56 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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FJSDR60GP-75 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

50,21 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FK246316P-76 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de
diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

433,38 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FM213618P-77 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

420,28 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FN111G84P-78 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient
elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

39,59 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

FN1156B4P-79 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

145,86 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FN318324P-80 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

54,64 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FN7615C2P-81 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada

69,19 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FN8125B4P-82 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada

43,00 €

(QUARANTA-TRES EUROS)

FNER1581P-83 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

112,66 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FQ113251P-84 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul,
de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb
fixacions mecàniques

929,30 €

(NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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FQ1132ABP-85 u Taula de PIC-NIC de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components,
d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions
mecàniques

1.672,32 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FQ113ABHP-86 u Taula de tenis taula formada per tauler de fusta recobert amb polièster i estructura de d'acer
galvanitzar, de 1525x2740 mm  col·locat amb fixacions mecàniques

1.232,32 €

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

FQ21BC70P-87 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

95,52 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FQ2251ABP-88 u Paperera de peu de fusta de pi, amb tapa, de 140 l de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques

382,16 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FQZ52381P-89 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a
8 bicicletes, fixat mecànicament

1.530,53 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FR411239P-90 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 160,50 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FR61225BP-91 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

44,01 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

G2262111P-92 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H1411111P-93 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1421110P-94 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1423230P-95 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
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H142AC60P-96 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H142BA00P-97 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1432012P-98 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CENTIMS)

H1445003P-99 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

H1455710P-100 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

H1459630P-101 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H145C002P-102 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

H145F004P-103 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H145K153P-104 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

H1463253P-105 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

H1465275P-106 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

23,52 €
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UNE-EN ISO 20347
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

H146J364P-107 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1474600P-108 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H147N000P-109 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

H1481442P-110 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

H1481654P-111 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,02 €

(SETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1483443P-112 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H1485800P-113 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,69 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H1487460P-114 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H1488580P-115 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H1489890P-116 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1522111P-117 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,14 €

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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H152U000P-118 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H153A9F1P-119 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,14 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H16F3000P-120 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H6452131P-121 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HB2C1000P-122 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

50,76 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HBB20005P-123 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HBBAA005P-124 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,83 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBBAA007P-125 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,89 €

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

HBBAB115P-126 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,80 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HBBAC005P-127 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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HBBAE001P-128 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HBBAF004P-129 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,74 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC12100P-130 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

HBC1D081P-131 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,52 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HBC1E001P-132 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HBC1HG01P-133 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 92,92 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

HBC1JF01P-134 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,02 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

HBC1KJ00P-135 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

HM31161JP-136 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

HQU1531AP-137 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

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

HQU15Q0AP-138 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

HQU1A20AP-139 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19 €

(CENT UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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HQU1H53AP-140 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,64 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU22301P-141 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,16 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

HQU25201P-142 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,92 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

HQU25701P-143 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HQU27502P-144 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQU27902P-145 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,92 €

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

HQU2AF02P-146 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HQU2D102P-147 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HQU2E001P-148 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

HQU2GF01P-149 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,91 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

HQU2P001P-150 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

XPA90007P-151 u Replanteig general de l'unitat d'actuacio i/o fase d'obra per part de l'encarregat general de
l'obra, sobrestant o topograf amb l'ajut de personal auxiliar aportat per l'empresa
adjudicataria, amb la supervisio de la direccio facultativa, donan per començada l'obra fent
l'acta de replanteig i iniciant les anotacions en el llibre d'ordres. La direccio facultativa sera
avisada amb la suficient antelacio per tal de poder-se programar conjuntament la visita d'obra

1.915,00 €

(MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS)
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XPA90008P-152 u Contractacio del suministrament provisional d'electricitat amb la potencia adient per dur a
terme les obres, inclos materials, maquinaria, ma d'obra ram de paleta i/o altres profesionals
per fer tota l'obra civil i d'instal.lacions adients segons directrius i/o normativa de la cia
subministradora. S'inclou el quadre d'obra, pressa de terra, elements de proteccio i/o
maniobra; magnenotermics, diferencials, endolls, interruptors, etc ...

485,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

XPA90009P-153 u Contractació del suministrament provisional d'aigua per a dur a terme les obres. Inclos
materials, maquinaria, ma d'obra ram de paleta i/o altres profesionals per fer tota l'obra civil i
instal.lacions segons normativa de la cia subministradora. S'inclou la col.locacio de peçes
especials per fer el conexionat desde la xarxa general fins a l'escomesa d'obra, caixa i/o
registre i comptador

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

XPA9S001P-154 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats del servei de telefonia existent, en el proces d'execució de l'obra. Les
unitats d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els
tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. (S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de
materials a utilitzar definits per la d.f. )

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

XPA9S002P-155 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats del servei de baixa tensió existent, en el proces d'execució de l'obra.
Les unitats d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els
tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. (S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de
materials a utilitzar definits per la d.f. )

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

XPA9S003P-156 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats del servei d'enllumenat, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats
d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels
serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de materials a
utilitzar definits per la d.f. )

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

XPA9S004P-157 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats de la xarxa de gas, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats
d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels
serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de materials a
utilitzar definits per la d.f. )

580,00 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS)
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P-1 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,20 €
Altres conceptes 1,20000 €

P-2 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,12 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,71 €

Altres conceptes 3,71000 €

P-5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,22 €

Altres conceptes 8,22000 €

P-6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,59 €

Altres conceptes 12,59000 €

P-7 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

38,80 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 33,78600 €
Altres conceptes 5,01400 €

P-8 F24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,29 €

Altres conceptes 2,29000 €

P-9 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,29 €

Altres conceptes 2,29000 €

P-10 F31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

66,46 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 61,52300 €
Altres conceptes 4,93700 €

P-11 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 30,13 €

B0371000 m3 Tot-u natural 23,73600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €
Altres conceptes 6,33150 €

P-12 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

27,86 €
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B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 21,13700 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €
Altres conceptes 6,66050 €

P-13 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

71,90 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 58,72650 €
Altres conceptes 13,17350 €

P-14 F965M2DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

24,32 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,39700 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06401 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària 4,36874 €
Altres conceptes 14,49025 €

P-15 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

11,73 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,69650 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,41971 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €
Altres conceptes 6,45363 €

P-16 F985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

37,15 €

B985A700 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm 13,02000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,06995 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,26829 €
Altres conceptes 18,79176 €

P-17 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 i beurada de ciment pòrtland

33,10 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,03800 €
Altres conceptes 25,74052 €

P-18 F9H11BAB t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

56,12 €
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B9H11BAB t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum asfàltic d 51,91000 €
Altres conceptes 4,21000 €

P-19 F9H1B3AB t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de

temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de

trànsit i granulat granític, estesa i compactada

56,38 €

B9H1B3AB t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D de temperatura baixa 52,17000 €
Altres conceptes 4,21000 €

P-20 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1

kg/m2

0,58 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,43000 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-21 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 0,5 kg/m2

0,30 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,20500 €
Altres conceptes 0,09500 €

P-22 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a

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

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

inclosa

11,55 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de pavime 4,11000 €
Altres conceptes 7,44000 €

P-23 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,53 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02641 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,10786 €
Altres conceptes 0,39573 €

P-24 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €
Altres conceptes 0,39964 €

P-25 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

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

2,12 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25036 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,07539 €
Altres conceptes 0,79425 €

P-26 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,43 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,46686 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 2,02669 €
Altres conceptes 0,93645 €

P-27 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,02 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €
Altres conceptes 4,03699 €

P-28 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

61,35 €

BBMAUABH m Limitador carril bicicleta de goma natural visible mitjançant franges grogues i negres p 35,00000 €
Altres conceptes 26,35000 €

P-29 FBA6U1AB m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

181,36 €

BBMAU1AB m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, 155,01000 €
Altres conceptes 26,35000 €

P-30 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

84,39 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €
Altres conceptes 14,15000 €

P-31 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €
Altres conceptes 14,15000 €

P-32 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

92,26 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 78,11000 €
Altres conceptes 14,15000 €

P-33 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

76,98 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,12000 €
Altres conceptes 14,86000 €

P-34 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,99 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,69000 €
Altres conceptes 5,30000 €

P-35 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

64,09 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,71638 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €
Altres conceptes 45,58165 €

P-36 FD5KHF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,

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

49,33 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 14,20155 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,37088 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45762 €
Altres conceptes 33,29995 €

P-37 FD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i

col·locada ancorada al formigó

60,18 €

BD5ZAK90 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x290x76 mm i 87 kg de pes 57,58000 €
Altres conceptes 2,60000 €

P-38 FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb

morter

86,74 €

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 68,16000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21920 €
Altres conceptes 17,36080 €

P-39 FD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,65 €

BD7J9400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, 5,11020 €
Altres conceptes 14,53980 €

P-40 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre

nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

56,50 €

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, 11,06700 €
Altres conceptes 45,43300 €

P-41 FD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

179,85 €

BD7JL400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, 66,26940 €
Altres conceptes 113,58060 €

P-42 FD7JS425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,

soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

413,32 €
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BD7JS400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, 277,02180 €
Altres conceptes 136,29820 €

P-43 FDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,25x1,25 m 31,92 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,76167 €
Altres conceptes 12,15833 €

P-44 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:6

96,07 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 69,18450 €
Altres conceptes 26,88550 €

P-45 FDDZ9DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

108,96 €

BDDZ9DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i amb t 90,07000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,08814 €
Altres conceptes 17,80186 €

P-46 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,20780 €

P-47 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

54,40 €

BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacio 16,36000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 2,20364 €
Altres conceptes 35,83636 €

P-48 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

103,45 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 45,22000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 5,63774 €
Altres conceptes 52,59226 €

P-49 FDK26G17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-III, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

556,13 €

BDK218ZK u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-III, per a instal·lacions de t 516,70000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 9,86605 €
Altres conceptes 29,56395 €

P-50 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

191,47 €
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BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de t 164,35000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 3,28868 €
Altres conceptes 23,83132 €

P-51 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

174,57 €

B0111000 m3 Aigua 0,00438 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 21,41937 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,65079 €
Altres conceptes 152,49546 €

P-52 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

29,47 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,06995 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 14,21000 €
Altres conceptes 15,19005 €

P-53 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

62,31 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 44,77000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,17654 €
Altres conceptes 17,36346 €

P-54 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

95,81 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 76,10000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,17654 €
Altres conceptes 19,53346 €

P-55 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

6,00 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 0,02000 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri 0,66000 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,32640 €
Altres conceptes 4,99360 €

P-56 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,40 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 0,02000 €
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BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri 0,83100 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,41820 €
Altres conceptes 6,13080 €

P-57 FFB1G425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

43,62 €

BFYB1G42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 14 0,98000 €

BFWB1G42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre nominal exte 16,27200 €

BFB1G400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 8,19060 €
Altres conceptes 18,17740 €

P-58 FFB1K425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

73,28 €

BFYB1K42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 18 1,63000 €

BFWB1K42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 180 mm de diàmetre nominal exte 24,05400 €

BFB1K400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 13,52520 €
Altres conceptes 34,07080 €

P-59 FFB1N425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

153,41 €

BFYB1N42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 3,37000 €

BFWB1N42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 250 mm de diàmetre nominal exte 55,95800 €

BFB1N400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 25,93860 €
Altres conceptes 68,14340 €

P-60 FG1A0929 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

223,69 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,81000 €

BG1A0920 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior 202,99000 €
Altres conceptes 15,89000 €

P-61 FG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

3,38 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 1,47900 €
Altres conceptes 1,90100 €

P-62 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

4,48 €
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BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 2,37660 €
Altres conceptes 2,10340 €

P-63 FG21RL1G m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

6,32 €

BG21RL10 m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 3,92700 €
Altres conceptes 2,39300 €

P-64 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,66 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, t 3,84540 €
Altres conceptes 1,81460 €

P-65 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,55 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €
Altres conceptes 9,08420 €

P-66 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,90 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 7,78000 €
Altres conceptes 12,08000 €

P-67 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.795,66 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i program 2.484,27000 €
Altres conceptes 217,23000 €

P-68 FHM11HAB u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

363,80 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, corona 237,73000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 13,53506 €
Altres conceptes 72,68494 €

P-69 FHN8HAAB u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada LED 90 W, preu superior,
amb bastidor metàl·lic amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

1.035,89 €

BHN8HA70 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre amb làmpada LED de90 W, preu s 1.020,00000 €
Altres conceptes 15,89000 €

P-70 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

177,79 €
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BJS13040 u Clau per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 49,28000 €

BJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 50,82000 €

BJS14040 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 73,15000 €
Altres conceptes 4,54000 €

P-71 FJS5C100 u Anella per reg per goteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb goters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anell de 120 cm, enterrada 10 cm, amb l'apertura
i tancament de la rasa inclosos (P - 99)

1,31 €

BJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant 0,40000 €
Altres conceptes 0,91000 €

P-72 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

131,22 €

BJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al progr 111,47000 €
Altres conceptes 19,75000 €

P-73 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

107,47 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,10000 €

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb s 78,93000 €
Altres conceptes 24,44000 €

P-74 FJSC2ASC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de
1,5 m i calibrat

125,56 €

BJSC2AS0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica 52,24000 €
Altres conceptes 73,32000 €

P-75 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

50,21 €

BJSDR600 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa 36,26000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,93000 €
Altres conceptes 13,02000 €

P-76 FK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de
diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

433,38 €

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de di 392,49000 €
Altres conceptes 40,89000 €

P-77 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

420,28 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €

BM213610 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3 282,16000 €
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Altres conceptes 136,29000 €

P-78 FN111G84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient
elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

39,59 €

BN111G80 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pres 22,55000 €
Altres conceptes 17,04000 €

P-79 FN1156B4 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

145,86 €

BN1156B0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió 103,15000 €
Altres conceptes 42,71000 €

P-80 FN318324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

54,64 €

BN318320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet 37,60000 €
Altres conceptes 17,04000 €

P-81 FN7615C2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2,5 bar, roscada a la canonada

69,19 €

BN7615C0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de con 49,85000 €
Altres conceptes 19,34000 €

P-82 FN8125B4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada

43,00 €

BN8125B0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 22,56000 €
Altres conceptes 20,44000 €

P-83 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

112,66 €

BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filt 95,23000 €
Altres conceptes 17,43000 €

P-84 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul,
de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb
fixacions mecàniques

929,30 €

BQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un 906,98000 €
Altres conceptes 22,32000 €

P-85 FQ1132AB u Taula de PIC-NIC de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components,
d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions
mecàniques

1.672,32 €



Projecte d´urbanització de l´avinguda General Moragues de Cardedeu (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/05/13 Pàg.: 59

BQ1132AB u Taula de PIC-NIC  de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos comp 1.650,00000 €
Altres conceptes 22,32000 €

P-86 FQ113ABH u Taula de tenis taula formada per tauler de fusta recobert amb polièster i estructura de d'acer
galvanitzar, de 1525x2740 mm  col·locat amb fixacions mecàniques

1.232,32 €

BQZ523AB u Taula de tenis taula formada per tauler de fusta recobert amb polièster i estructura de 1.210,00000 €
Altres conceptes 22,32000 €

P-87 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

95,52 €

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb ce 83,36000 €
Altres conceptes 12,16000 €

P-88 FQ2251AB u Paperera de peu de fusta de pi, amb tapa, de 140 l de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques

382,16 €

BQ2251AB u Paperera de peu de fusta de pi, amb tapa, de 140 l de capacitat, per a col·locació supe 370,00000 €
Altres conceptes 12,16000 €

P-89 FQZ52381 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a
8 bicicletes, fixat mecànicament

1.530,53 €

BQZ52381 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE 1.503,00000 €
Altres conceptes 27,53000 €

P-90 FR411239 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 160,50 €

BR411239 u Acacia dealbata de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 160,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-91 FR61225B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

44,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,20000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 3,25760 €
Altres conceptes 40,55240 €

P-92 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €
Altres conceptes 3,47750 €

P-93 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-94 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €
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Altres conceptes 5,99000 €

P-95 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

Altres conceptes 5,07000 €

P-96 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

Altres conceptes 8,25000 €

P-97 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25 €

Altres conceptes 7,25000 €

P-98 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

Altres conceptes 19,07000 €

P-99 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
Altres conceptes 1,63000 €

P-100 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,37 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-101 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-102 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

Altres conceptes 6,05000 €

P-103 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-104 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

Altres conceptes 21,20000 €

P-105 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

60,64 €
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Altres conceptes 60,64000 €

P-106 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,52 €

Altres conceptes 23,52000 €

P-107 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-108 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €
Altres conceptes 14,26000 €

P-109 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
Altres conceptes 22,64000 €

P-110 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

Altres conceptes 17,04000 €

P-111 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,02 €

Altres conceptes 16,02000 €

P-112 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-113 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,69 €

Altres conceptes 18,69000 €

P-114 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-115 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86 €

Altres conceptes 14,86000 €

P-116 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €
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Altres conceptes 13,25000 €

P-117 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,14 €

Altres conceptes 13,14000 €

P-118 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,35 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-119 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,14 €

Altres conceptes 23,14000 €

P-120 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €
Altres conceptes 24,68000 €

P-121 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

Altres conceptes 30,83000 €

P-122 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

50,76 €

Altres conceptes 50,76000 €

P-123 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €
Altres conceptes 12,34000 €

P-124 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,83 €

Altres conceptes 34,83000 €

P-125 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,89 €

Altres conceptes 28,89000 €

P-126 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,80 €

Altres conceptes 33,80000 €

P-127 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €
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Altres conceptes 27,70000 €

P-128 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
Altres conceptes 5,52000 €

P-129 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,74 €

Altres conceptes 42,74000 €

P-130 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,03 €
Altres conceptes 6,03000 €

P-131 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,52 €
Altres conceptes 2,52000 €

P-132 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,38 €

Altres conceptes 3,38000 €

P-133 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 92,92 €
Altres conceptes 92,92000 €

P-134 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,02 €
Altres conceptes 23,02000 €

P-135 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €
Altres conceptes 6,54000 €

P-136 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

Altres conceptes 45,41000 €

P-137 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

Altres conceptes 246,01000 €

P-138 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

Altres conceptes 143,07000 €

P-139 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19 €

Altres conceptes 101,19000 €
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P-140 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,64 €

Altres conceptes 160,64000 €

P-141 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,16 €

Altres conceptes 59,16000 €

P-142 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,92 €
Altres conceptes 14,92000 €

P-143 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

Altres conceptes 22,38000 €

P-144 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €
Altres conceptes 18,83000 €

P-145 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,92 €

Altres conceptes 29,92000 €

P-146 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €
Altres conceptes 113,51000 €

P-147 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €
Altres conceptes 57,37000 €

P-148 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €
Altres conceptes 92,03000 €

P-149 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,91 €

Altres conceptes 54,91000 €

P-150 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €
Altres conceptes 1,94000 €

P-151 XPA90007 u Replanteig general de l'unitat d'actuacio i/o fase d'obra per part de l'encarregat general de
l'obra, sobrestant o topograf amb l'ajut de personal auxiliar aportat per l'empresa
adjudicataria, amb la supervisio de la direccio facultativa, donan per començada l'obra fent
l'acta de replanteig i iniciant les anotacions en el llibre d'ordres. La direccio facultativa sera
avisada amb la suficient antelacio per tal de poder-se programar conjuntament la visita d'obra

1.915,00 €

Sense descomposició 1.915,00000 €

P-152 XPA90008 u Contractacio del suministrament provisional d'electricitat amb la potencia adient per dur a
terme les obres, inclos materials, maquinaria, ma d'obra ram de paleta i/o altres profesionals
per fer tota l'obra civil i d'instal.lacions adients segons directrius i/o normativa de la cia

485,00 €
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subministradora. S'inclou el quadre d'obra, pressa de terra, elements de proteccio i/o
maniobra; magnenotermics, diferencials, endolls, interruptors, etc ...

Sense descomposició 485,00000 €

P-153 XPA90009 u Contractació del suministrament provisional d'aigua per a dur a terme les obres. Inclos
materials, maquinaria, ma d'obra ram de paleta i/o altres profesionals per fer tota l'obra civil i
instal.lacions segons normativa de la cia subministradora. S'inclou la col.locacio de peçes
especials per fer el conexionat desde la xarxa general fins a l'escomesa d'obra, caixa i/o
registre i comptador

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-154 XPA9S001 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats del servei de telefonia existent, en el proces d'execució de l'obra. Les
unitats d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els
tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. (S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de
materials a utilitzar definits per la d.f. )

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-155 XPA9S002 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats del servei de baixa tensió existent, en el proces d'execució de l'obra.
Les unitats d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els
tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. (S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de
materials a utilitzar definits per la d.f. )

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-156 XPA9S003 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats del servei d'enllumenat, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats
d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels
serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de materials a
utilitzar definits per la d.f. )

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-157 XPA9S004 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en tasques de manteniment,
modificacions i trasllats de la xarxa de gas, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats
d'obra a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels
serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la ma d'obra con tot tipus de materials a
utilitzar definits per la d.f. )

580,00 €

Sense descomposició 580,00000 €
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Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 01 Treballs previs

Subcapítol 01 Treballs previs

1 XPA90008 u Contractacio del suministrament provisional d'electricitat amb la
potencia adient per dur a terme les obres, inclos materials, maquinaria,
ma d'obra ram de paleta i/o altres profesionals per fer tota l'obra civil i
d'instal.lacions adients segons directrius i/o normativa de la cia
subministradora. S'inclou el quadre d'obra, pressa de terra, elements
de proteccio i/o maniobra; magnenotermics, diferencials, endolls,
interruptors, etc ... (P - 152)

485,00 1,000 485,00

2 XPA90009 u Contractació del suministrament provisional d'aigua per a dur a terme
les obres. Inclos materials, maquinaria, ma d'obra ram de paleta i/o
altres profesionals per fer tota l'obra civil i instal.lacions segons
normativa de la cia subministradora. S'inclou la col.locacio de peçes
especials per fer el conexionat desde la xarxa general fins a
l'escomesa d'obra, caixa i/o registre i comptador (P - 153)

550,00 1,000 550,00

3 XPA90007 u Replanteig general de l'unitat d'actuacio i/o fase d'obra per part de
l'encarregat general de l'obra, sobrestant o topograf amb l'ajut de
personal auxiliar aportat per l'empresa adjudicataria, amb la supervisio
de la direccio facultativa, donan per començada l'obra fent l'acta de
replanteig i iniciant les anotacions en el llibre d'ordres. La direccio
facultativa sera avisada amb la suficient antelacio per tal de poder-se
programar conjuntament la visita d'obra (P - 151)

1.915,00 1,000 1.915,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01 2.950,00

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 01 Treballs previs

Subcapítol 02 Serveis afectats

1 XPA9S001 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en
tasques de manteniment, modificacions i trasllats del servei de
telefonia existent, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra
a executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb
els tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. (S'inclou tant la
ma d'obra con tot tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. ) (P -
154)

2.000,00 1,000 2.000,00

2 XPA9S002 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en
tasques de manteniment, modificacions i trasllats del servei de baixa
tensió existent, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra a
executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els
tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. (S'inclou tant la ma
d'obra con tot tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. ) (P - 155)

2.500,00 1,000 2.500,00

3 XPA9S003 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en
tasques de manteniment, modificacions i trasllats del servei
d'enllumenat, en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra a
executar es definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els
tècnics dels serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la ma
d'obra con tot tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. ) (P - 156)

1.500,00 1,000 1.500,00

4 XPA9S004 PA Conjunt de feines i treballs en suport tècnic, logistic i material, en
tasques de manteniment, modificacions i trasllats de la xarxa de gas,
en el proces d'execució de l'obra. Les unitats d'obra a executar es
definieran en obra per part de la d.f. conjuntament amb els tècnics dels
serveis afectats i tècnics municipals. ( S'inclou tant la ma d'obra con tot
tipus de materials a utilitzar definits per la d.f. ) (P - 157)

580,00 1,000 580,00

euros
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TOTAL Subcapítol 01.01.02 6.580,00

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 02 Enderrocs

Subcapítol 01 Enderroc paviments

1 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 1)

1,20 10,000 12,00

2 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

6,12 95,000 581,40

TOTAL Subcapítol 01.02.01 593,40

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 03 Moviment de terres

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 3)

0,52 3.137,000 1.631,24

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 4)

3,71 3.723,840 13.815,45

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 92)

3,54 212,720 753,03

4 F24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km (P - 8)

2,29 4.468,608 10.233,11

TOTAL Capítol 01.03 26.432,83

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 04 Ferms i paviments

Subcapítol 01 Zona vehicles

1 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 20)

0,58 4.109,440 2.383,48

2 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 21)

0,30 3.354,440 1.006,33

3 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 11)

30,13 1.027,360 30.954,36

4 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 12)

27,86 821,888 22.897,80

5 F9H11BAB t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 18)

56,12 588,303 33.015,56

6 F9H1B3AB t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 19)

56,38 588,303 33.168,52

7 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i

11,55 755,000 8.720,25

euros
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la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P -
22)

TOTAL Subcapítol 01.04.01 132.146,30

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 04 Ferms i paviments

Subcapítol 02 Zona vorera

1 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 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

33,10 837,000 27.704,70

2 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)

71,90 125,550 9.027,05

3 F965M2DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

24,32 493,000 11.989,76

4 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 15)

11,73 852,000 9.993,96

5 F985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 16)

37,15 15,000 557,25

TOTAL Subcapítol 01.04.02 59.272,72

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 05 Xarxa d'aigües pluvials

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 5)

8,22 1.606,400 13.204,61

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 7)

38,80 530,960 20.601,25

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
6)

12,59 838,800 10.560,49

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 46)

0,32 632,000 202,24

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 9)

2,29 493,540 1.130,21

TOTAL Subcapítol 01.05.01 45.698,80

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora
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Capítol 05 Xarxa d'aigües pluvials

Subcapítol 02 Canalitzacions i elements diversos

1 FD7JS425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 800 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

413,32 464,000 191.780,48

2 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 40)

56,50 168,000 9.492,00

3 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 35)

64,09 36,000 2.307,24

4 FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 38)

86,74 36,000 3.122,64

5 FD5KHF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 36)

49,33 2,000 98,66

6 FD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i
87 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 37)

60,18 1,000 60,18

7 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 (P - 44)

96,07 24,000 2.305,68

8 FDDZ9DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 45)

108,96 16,000 1.743,36

9 FDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,25x1,25 m (P - 43)

31,92 16,000 510,72

TOTAL Subcapítol 01.05.02 211.420,96

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 06 Xarxa d'aigües residuals

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 5)

8,22 552,268 4.539,64

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 7)

38,80 161,529 6.267,33

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
6)

12,59 338,052 4.256,07

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 46)

0,32 418,160 133,81

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 9)

2,29 324,670 743,49

TOTAL Subcapítol 01.06.01 15.940,34

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora
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Capítol 06 Xarxa d'aigües residuals

Subcapítol 02 Canalitzacions i elements diversos

1 FD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 41)

179,85 418,160 75.206,08

2 FD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

19,65 42,600 837,09

3 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 (P - 44)

96,07 22,500 2.161,58

4 FDDZ9DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 45)

108,96 15,000 1.634,40

5 FDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,25x1,25 m (P - 43)

31,92 15,000 478,80

TOTAL Subcapítol 01.06.02 80.317,95

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 07 Xarxa d'aigua potable

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 5)

8,22 207,009 1.701,61

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 7)

38,80 53,669 2.082,36

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
6)

12,59 145,674 1.834,04

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 46)

0,32 383,350 122,67

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 9)

2,29 102,737 235,27

TOTAL Subcapítol 01.07.01 5.975,95

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 07 Xarxa d'aigua potable

Subcapítol 02 Canalitzacions i elements diversos

1 FFB1N425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 59)

153,41 65,160 9.996,20

2 FFB1K425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN

73,28 136,320 9.989,53

euros
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12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 58)

3 FFB1G425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 57)

43,62 181,870 7.933,17

4 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 47)

54,40 7,000 380,80

5 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 52)

29,47 7,000 206,29

6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 48)

103,45 8,000 827,60

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

95,81 8,000 766,48

8 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 70)

177,79 1,000 177,79

9 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 77)

420,28 3,000 1.260,84

10 FN1156B4 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16
bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 79)

145,86 15,000 2.187,90

11 FN8125B4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 82)

43,00 2,000 86,00

TOTAL Subcapítol 01.07.02 33.812,60

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 08 Xarxa d'enllumenat

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 5)

8,22 88,700 729,11

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 7)

38,80 53,220 2.064,94

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
6)

12,59 26,610 335,02

4 F31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió (P - 10)

66,46 3,145 209,02

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 46)

0,32 887,000 283,84

6 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 9)

2,29 79,830 182,81

euros
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TOTAL Subcapítol 01.08.01 3.804,74
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Capítol 08 Xarxa d'enllumenat

Subcapítol 02 Cablejat i elements diversos

1 FHM11HAB u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 68)

363,80 36,000 13.096,80

2 FHN8HAAB u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada LED
90 W, preu superior, amb bastidor metàl·lic amb forquilla i allotjament
per a equip, acoblada al suport (P - 69)

1.035,89 36,000 37.292,04

3 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 64)

5,66 887,000 5.020,42

4 FG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 62)

4,48 887,000 3.973,76

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 65)

10,55 887,000 9.357,85

6 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 66)

23,90 36,000 860,40

7 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
51)

174,57 38,000 6.633,66

8 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 53)

62,31 38,000 2.367,78

9 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot
el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 67)

2.795,66 1,000 2.795,66

TOTAL Subcapítol 01.08.02 81.398,37

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 09 Xarxa de telecomunicacions

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 5)

8,22 34,750 285,65

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 7)

38,80 12,510 485,39

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
6)

12,59 22,240 280,00

euros
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4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al

llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla

senyalitzadora (P - 46)

0,32 139,000 44,48

5 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 9)

2,29 29,190 66,85

TOTAL Subcapítol 01.09.01 1.162,37

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 09 Xarxa de telecomunicacions

Subcapítol 02 Cablejat i elements diversos

1 FG21RL1G m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,

resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió

encolada i com a canalització soterrada (P - 63)

6,32 25,000 158,00

2 FG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,

resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió

encolada i com a canalització soterrada (P - 61)

3,38 114,000 385,32

3 FDK26G17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-III, per a

instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa

excavació (P - 49)

556,13 1,000 556,13

4 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a

instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa

excavació (P - 50)

191,47 3,000 574,41

5 FG1A0929 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a

servei exterior, fixat a columna (P - 60)

223,69 1,000 223,69

TOTAL Subcapítol 01.09.02 1.897,55

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 10 Enjardinament i reg

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la

vora (P - 5)

8,22 39,900 327,98

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant

picó vibrant (P - 7)

38,80 19,950 774,06

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de

fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -

6)

12,59 19,950 251,17

4 F31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat

des de camió (P - 10)

66,46 1,050 69,78

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al

llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla

senyalitzadora (P - 46)

0,32 285,000 91,20

6 F2R350A5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 9)

2,29 27,930 63,96

euros
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TOTAL Subcapítol 01.10.01 1.578,15
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Capítol 10 Enjardinament i reg

Subcapítol 02 Canalitzacions i elements diversos

1 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

7,40 15,000 111,00

2 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

6,00 270,000 1.620,00

3 FJS5C100 u Anella per reg per goteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb goters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anell de
120 cm, enterrada 10 cm, amb l'apertura i tancament de la rasa
inclosos (P - 99) (P - 71)

1,31 11,000 14,41

4 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat (P - 72)

131,22 1,000 131,22

5 FK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
muntat entre tubs (P - 76)

433,38 1,000 433,38

6 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 73)

107,47 1,000 107,47

7 FJSC2ASC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a
una alçària màxima de 1,5 m i calibrat (P - 74)

125,56 1,000 125,56

8 FN111G84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de
16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb
revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 78)

39,59 1,000 39,59

9 FN7615C2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2,5 bar, roscada a la canonada (P - 81)

69,19 1,000 69,19

10 FN318324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 80)

54,64 1,000 54,64

11 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 83)

112,66 1,000 112,66

12 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 75)

50,21 1,000 50,21

13 FG1A0929 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, fixat a columna (P - 60)

223,69 1,000 223,69

TOTAL Subcapítol 01.10.02 3.093,02

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 10 Enjardinament i reg

Subcapítol 03 Arbrat
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1 FR411239 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 14 a 16 cm, en
contenidor de 35 l (P - 90)

160,50 11,000 1.765,50

2 FR61225B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 91)

44,01 11,000 484,11

TOTAL Subcapítol 01.10.03 2.249,61

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 11 Senyalització viària

Subcapítol 01 Senyalització Vertical

1 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 30)

84,39 1,000 84,39

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 31)

62,44 5,000 312,20

3 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 32)

92,26 7,000 645,82

4 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 33)

76,98 8,000 615,84

5 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 34)

17,99 42,000 755,58

TOTAL Subcapítol 01.11.01 2.413,83
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Capítol 11 Senyalització viària

Subcapítol 02 Senyalització Horitzontal

1 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 23)

0,53 252,000 133,56

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
24)

0,90 1.204,960 1.084,46

3 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 25)

2,12 5,600 11,87

4 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 26)

3,43 168,250 577,10

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 27)

9,02 21,790 196,55

6 FBA6U1AB m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5
cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements
terminals i fixada al paviment (P - 29)

181,36 35,000 6.347,60

7 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3
cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements
terminals i fixada al paviment (P - 28)

61,35 252,000 15.460,20
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TOTAL Subcapítol 01.11.02 23.811,34

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 12 Mobiliari urbà

1 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos
components, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de
fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 84)

929,30 3,000 2.787,90

2 FQ2251AB u Paperera de peu de fusta de pi, amb tapa, de 140 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 88)

382,16 3,000 1.146,48

3 FQ1132AB u Taula de PIC-NIC de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb
oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, i estructura
de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 85)

1.672,32 4,000 6.689,28

4 FQZ52381 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament (P - 89)

1.530,53 2,000 3.061,06

5 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 87)

95,52 16,000 1.528,32

6 FQ113ABH u Taula de tenis taula formada per tauler de fusta recobert amb polièster
i estructura de d'acer galvanitzar, de 1525x2740 mm col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 86)

1.232,32 2,000 2.464,64

TOTAL Capítol 01.12 17.677,68

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 13 Xarxa de gas

1 PPA0001G u Partida alçada per a la instalació de la xarxa de gas (P - 0) 20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Capítol 01.13 20.000,00

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 14 Xarxa de Baixa tensió i mitja tensió

1 PPA0001BT u Partida alçada per a la instalació de la xarxa de baixa i mitja tensió (P -
0)

30.000,00 1,000 30.000,00

TOTAL Capítol 01.14 30.000,00

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 15 Estudi de Seguretat i Salut

Subcapítol 01 Equips de protecció Individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 93)

5,97 18,000 107,46

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 94)

5,99 2,000 11,98
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3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 95)

5,07 2,000 10,14

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 96)

8,25 2,000 16,50

5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 97)

7,25 4,000 29,00

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 98)

19,07 7,000 133,49

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 99)

1,63 5,000 8,15

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
100)

2,37 50,000 118,50

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 101)

6,74 52,000 350,48

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 102)

6,05 75,000 453,75

11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 103)

6,69 50,000 334,50

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 104)

21,20 10,000 212,00

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 105)

60,64 7,000 424,48

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 106)

23,52 7,000 164,64

15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 107)

2,41 13,000 31,33

16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 108) 14,26 7,000 99,82

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 109) 22,64 13,000 294,32

18 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 110)

17,04 7,000 119,28

19 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 111)

16,02 7,000 112,14

20 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 112)

7,50 7,000 52,50

21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 113)

18,69 7,000 130,83
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22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 114)

5,66 7,000 39,62

23 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 115)

14,86 2,000 29,72

24 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 116)

13,25 7,000 92,75

TOTAL Subcapítol 01.15.01 3.377,38

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 15 Estudi de Seguretat i Salut

Subcapítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 117)

13,14 450,000 5.913,00

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 118)

2,35 450,000 1.057,50

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 119)

23,14 5,000 115,70

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 124)

34,83 10,000 348,30

5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 125)

28,89 15,000 433,35

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 126)

33,80 12,000 405,60

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 127)

27,70 11,000 304,70

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 128)

5,52 2,000 11,04

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 129)

42,74 10,000 427,40

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 136)

45,41 3,000 136,23

TOTAL Subcapítol 01.15.02 9.152,82

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 15 Estudi de Seguretat i Salut

Subcapítol 03 Implantació provisional del personal d'obra
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1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 121)

30,83 220,000 6.782,60

2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 122)

50,76 20,000 1.015,20

3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 123) 12,34 2,000 24,68
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 130) 6,03 50,000 301,50
5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 131)
2,52 150,000 378,00

6 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 132)

3,38 50,000 169,00

7 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 133)

92,92 5,000 464,60

8 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 134)

23,02 10,000 230,20

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 135)

6,54 150,000 981,00

10 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 137)

246,01 7,000 1.722,07

11 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 138)

143,07 7,000 1.001,49

12 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 139)

101,19 7,000 708,33

13 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 140)

160,64 7,000 1.124,48

14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 141)

59,16 7,000 414,12

15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 142)

14,92 5,000 74,60

16 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 143)

22,38 3,000 67,14

17 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 144)

18,83 3,000 56,49

18 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 145)

29,92 2,000 59,84

19 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 146)

113,51 1,000 113,51

20 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 147)

57,37 1,000 57,37

21 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 148)

92,03 2,000 184,06

euros
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22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 149)

54,91 1,000 54,91

23 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 150) 1,94 2,000 3,88

TOTAL Subcapítol 01.15.03 15.989,07

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 15 Estudi de Seguretat i Salut

Subcapítol 04 Despeses formació seguretat personal

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 120) 24,68 18,000 444,24

TOTAL Subcapítol 01.15.04 444,24

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora

Capítol 16 Control de qualitat

1 PPA0001CQ u Partida alçada per a la execució del Control de Qualitat (P - 0) 15.522,77 1,000 15.522,77

TOTAL Capítol 01.16 15.522,77

euros
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NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  Treballs previs 2.950,00
Subcapítol 01.01.02  Serveis afectats 6.580,00
Capítol 01.01  Treballs previs 9.530,00
Subcapítol 01.02.01  Enderroc paviments 593,40
Capítol 01.02  Enderrocs 593,40
Subcapítol 01.04.01  Zona vehicles 132.146,30
Subcapítol 01.04.02  Zona vorera 59.272,72
Capítol 01.04  Ferms i paviments 191.419,02
Subcapítol 01.05.01  Moviment de terres 45.698,80
Subcapítol 01.05.02  Canalitzacions i elements diversos 211.420,96
Capítol 01.05  Xarxa d'aigües pluvials 257.119,76
Subcapítol 01.06.01  Moviment de terres 15.940,34
Subcapítol 01.06.02  Canalitzacions i elements diversos 80.317,95
Capítol 01.06  Xarxa d'aigües residuals 96.258,29
Subcapítol 01.07.01  Moviment de terres 5.975,95
Subcapítol 01.07.02  Canalitzacions i elements diversos 33.812,60
Capítol 01.07  Xarxa d'aigua potable 39.788,55
Subcapítol 01.08.01  Moviment de terres 3.804,74
Subcapítol 01.08.02  Cablejat i elements diversos 81.398,37
Capítol 01.08  Xarxa d'enllumenat 85.203,11
Subcapítol 01.09.01  Moviment de terres 1.162,37
Subcapítol 01.09.02  Cablejat i elements diversos 1.897,55
Capítol 01.09  Xarxa de telecomunicacions 3.059,92
Subcapítol 01.10.01  Moviment de terres 1.578,15
Subcapítol 01.10.02  Canalitzacions i elements diversos 3.093,02
Subcapítol 01.10.03  Arbrat 2.249,61
Capítol 01.10  Enjardinament i reg 6.920,78
Subcapítol 01.11.01  Senyalització Vertical 2.413,83
Subcapítol 01.11.02  Senyalització Horitzontal 23.811,34
Capítol 01.11  Senyalització viària 26.225,17
Subcapítol 01.15.01  Equips de protecció Individual 3.377,38
Subcapítol 01.15.02  Sistemes de protecció col·lectiva 9.152,82
Subcapítol 01.15.03  Implantació provisional del personal d'obra 15.989,07
Subcapítol 01.15.04  Despeses formació seguretat personal 444,24
Capítol 01.15  Estudi de Seguretat i Salut 28.963,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

745.081,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs 9.530,00
Capítol 01.02  Enderrocs 593,40
Capítol 01.03  Moviment de terres 26.432,83
Capítol 01.04  Ferms i paviments 191.419,02
Capítol 01.05  Xarxa d'aigües pluvials 257.119,76
Capítol 01.06  Xarxa d'aigües residuals 96.258,29

euros
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Capítol 01.07  Xarxa d'aigua potable 39.788,55
Capítol 01.08  Xarxa d'enllumenat 85.203,11
Capítol 01.09  Xarxa de telecomunicacions 3.059,92
Capítol 01.10  Enjardinament i reg 6.920,78
Capítol 01.11  Senyalització viària 26.225,17
Capítol 01.12  Mobiliari urbà 17.677,68
Capítol 01.13  Xarxa de gas 20.000,00
Capítol 01.14  Xarxa de Baixa tensió i mitja tensió 30.000,00
Capítol 01.15  Estudi de Seguretat i Salut 28.963,51
Capítol 01.16  Control de qualitat 15.522,77
Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora 854.714,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
854.714,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost  Projecte d'ubanització de l'avinguda General Mora 854.714,79
854.714,79

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 854.714,79

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 854.714,79

13 % DG SOBRE 854.714,79............................................................................................. 111.112,92
6 % BI SOBRE 854.714,79................................................................................................. 51.282,89

21 % IVA SOBRE 1.017.110,60.......................................................................................... 213.593,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.230.703,83

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

un milió dos-cents trenta mil set-cents tres euros amb vuitanta-tres centims


