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Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

1 F21R1265

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbres afectats 185,000 185,000

TOTAL AMIDAMENT 185,000

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió2 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tot el parc 26.108,577 26.108,577

TOTAL AMIDAMENT 26.108,577

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G2214101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amidaments Civil3d

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 2.880,340 2.880,340

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 348,600 348,600

C#*D#*E#*F#4 Pista de basquet 897,360 897,360

TOTAL AMIDAMENT 4.126,300

m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

4 G2264111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amidaments Civil3d

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 3.639,600 3.639,600

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 216,580 216,580

C#*D#*E#*F#4 Pista de basquet 96,160 96,160

TOTAL AMIDAMENT 3.952,340

m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació5 G2A16000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amidaments Civil3d

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 3.639,600 3.639,600

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 216,580 216,580

C#*D#*E#*F#4 Pista de basquet 96,160 96,160

TOTAL AMIDAMENT 3.952,340

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6 F2R642A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amidaments Civil3d esponjament

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 2.880,340 1,200 3.456,408

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 348,600 1,200 418,320

C#*D#*E#*F#4 Pista de basquet 897,360 1,200 1.076,832

TOTAL AMIDAMENT 4.951,560

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

7 F2RA61H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amidaments Civil3d esponjament

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 2.880,340 1,200 3.456,408

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 348,600 1,200 418,320

C#*D#*E#*F#4 Pista de basquet 897,360 1,200 1.076,832

TOTAL AMIDAMENT 4.951,560

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM8 F227R00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona de reblert de terres

C#*D#*E#*F#2 490,500 490,500

C#*D#*E#*F#3 516,610 516,610

C#*D#*E#*F#4 105,190 105,190

C#*D#*E#*F#5 62,080 62,080

C#*D#*E#*F#6 168,260 168,260

C#*D#*E#*F#7 35,100 35,100

C#*D#*E#*F#8 120,780 120,780

C#*D#*E#*F#9 107,190 107,190

C#*D#*E#*F#11 140,000 4,900 686,000

C#*D#*E#*F#12 55,000 4,900 269,500

TOTAL AMIDAMENT 2.561,210

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

1 F228F60F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Ample Profunditat Longitud S Tub

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

T2 Tub 1

(C#*D#-F#)*E#3 OC.1- P.2.1 0,800 2,000 54,120 0,640 51,955

T4 Tub 2

(C#*D#-F#)*E#5 OC 2 - P.2.1 0,800 1,000 29,400 0,640 4,704

(C#*D#-F#)*E#6 P.2.1 - P.2.2 0,800 2,000 48,300 0,640 46,368

(C#*D#-F#)*E#7 P.2.2 - PExistent 0,800 2,000 36,600 0,640 35,136

T8 Tub 3

(C#*D#-F#)*E#9 OC.3 - P.3.1 0,800 1,600 12,800 0,640 8,192

(C#*D#-F#)*E#10 P.3.1 - P.3.2 0,800 2,700 17,400 0,640 26,448

(C#*D#-F#)*E#11 P.3.2 - PExistent 0,800 2,000 46,500 0,640 44,640

T12 Tub 4

(C#*D#-F#)*E#13 P.4.1 - P.4.2 0,800 2,200 11,300 0,640 12,656

(C#*D#-F#)*E#14 P.4.2 - P.4.3 0,800 2,000 20,660 0,640 19,834

T15 Tub 5

(C#*D#-F#)*E#16 P.5.1 - P.4.3 0,800 2,200 28,250 0,640 31,640

(C#*D#-F#)*E#17 P.4.3 - PExistent 0,800 2,000 46,700 0,640 44,832

T18 Tub 6

(C#*D#-F#)*E#19 P.6.1 - Pou 5 0,800 3,000 41,800 0,640 73,568

T23 POUS Alçada Superficie Sup, Pou

(D#-E#)*C#24 P.2.1 2,800 2,250 1,131 3,133

(D#-E#)*C#25 P.2.2 3,200 2,250 1,131 3,581

(D#-E#)*C#26 P.3.1 3,900 2,250 1,131 4,364

(D#-E#)*C#27 P.3.2 3,200 2,250 1,131 3,581

(D#-E#)*C#28 P.4.1 3,600 2,250 1,131 4,028

(D#-E#)*C#29 P.4.2 3,100 2,250 1,131 3,469

(D#-E#)*C#30 P.4.3 2,600 2,250 1,131 2,909

(D#-E#)*C#31 P.5.1 4,000 2,250 1,131 4,476

(D#-E#)*C#32 P.6.1 4,800 2,250 1,131 5,371

T (D#-E#)*C#36 TUB EMBORNALS Longitut Superficie S Tub

(D#-E#)*C#37 A 27,200 1,200 0,640 15,232

(D#-E#)*C#38 B 11,600 1,200 0,640 6,496

(D#-E#)*C#39 C 12,200 1,200 0,640 6,832

(D#-E#)*C#40 D 15,500 1,200 0,640 8,680

(D#-E#)*C#41 E 16,900 1,200 0,640 9,464

(D#-E#)*C#42 F 23,900 1,200 0,640 13,384

(D#-E#)*C#43 G 14,700 1,200 0,640 8,232

(D#-E#)*C#44 H 22,500 1,200 0,640 12,600

(D#-E#)*C#45 I 7,700 1,200 0,640 4,312

T47 CAIXA EMBORNALS Volum nº caixes

C#*D#*E#*F#48 0,900 18,000 16,200

T C#*D#*E#*F#51 OBRES CAPTACIÓ Volum nº obres capt

C#*D#*E#*F#52 3,600 3,000 10,800

T54 NOUS POUS Volum

C#*D#*E#*F#55 POU 1 138,620 138,620

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#56 POU 2 476,370 476,370

C#*D#*E#*F#57 POU 3 374,160 374,160

C#*D#*E#*F#58 POU 4 700,140 700,140

C#*D#*E#*F#59 POU 5 457,850 457,850

C#*D#*E#*F#60 POU 6 138,020 138,020

C#*D#*E#*F#61 POU 7 86,330 86,330

TOTAL AMIDAMENT 2.918,607

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora

2 F2226241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ample H mitja Longitut

T2 Tub 1

C#*D#*E#*F#3 OC.1- P.2.1 0,800 2,000 54,150 86,640

T4 Tub 2

C#*D#*E#*F#5 OC 2 - P.2.1 0,800 1,000 29,400 23,520

C#*D#*E#*F#6 P.2.1 - P.2.2 0,800 2,000 48,300 77,280

C#*D#*E#*F#7 P.2.2 - PExistent 0,800 2,000 36,600 58,560

T8 Tub 3

C#*D#*E#*F#9 OC.3 - P.3.1 0,800 1,600 12,800 16,384

C#*D#*E#*F#10 P.3.1 - P.3.2 0,800 2,700 17,400 37,584

C#*D#*E#*F#11 P.3.2 - PExistent 0,800 2,000 46,500 74,400

T12 Tub 4

C#*D#*E#*F#13 P.4.1 - P.4.2 0,800 2,200 11,300 19,888

C#*D#*E#*F#14 P.4.2 - P.4.3 0,800 2,000 20,660 33,056

T15 Tub 5

C#*D#*E#*F#16 P.5.1 - P.4.3 0,800 2,200 28,250 49,720

C#*D#*E#*F#17 P.4.3 - PExistent 0,800 2,000 46,700 74,720

T18 Tub 6

C#*D#*E#*F#19 P.6.1 - Pou 5 0,800 3,000 41,800 100,320

T23 POUS Alçada Superficie

C#*D#*E#*F#24 P.2.1 2,800 2,250 6,300

C#*D#*E#*F#25 P.2.2 3,200 2,250 7,200

C#*D#*E#*F#26 P.3.1 3,900 2,250 8,775

C#*D#*E#*F#27 P.3.2 3,200 2,250 7,200

C#*D#*E#*F#28 P.4.1 3,600 2,250 8,100

C#*D#*E#*F#29 P.4.2 3,100 2,250 6,975

C#*D#*E#*F#30 P.4.3 2,600 2,250 5,850

C#*D#*E#*F#31 P.5.1 4,000 2,250 9,000

C#*D#*E#*F#32 P.6.1 4,800 2,250 10,800

T35 TUB EMBORNALS Longitut Ample H mitja

C#*D#*E#*F#36 A 27,200 0,800 1,500 32,640

C#*D#*E#*F#37 B 11,600 0,800 1,500 13,920

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#38 C 12,200 0,800 1,500 14,640

C#*D#*E#*F#39 D 15,500 0,800 1,500 18,600

C#*D#*E#*F#40 E 16,900 0,800 1,500 20,280

C#*D#*E#*F#41 F 23,900 0,800 1,500 28,680

C#*D#*E#*F#42 G 14,700 0,800 1,500 17,640

C#*D#*E#*F#43 H 22,500 0,800 1,500 27,000

C#*D#*E#*F#44 I 7,700 0,800 1,500 9,240

T46 CAIXA EMBORNALS Volum nº caixes

C#*D#*E#*F#47 1,800 18,000 32,400

T50 OBRES CAPTACIÓ Volum nº obres capt

C#*D#*E#*F#51 38,360 3,000 115,080

T54 Nous POUS Volum

C#*D#*E#*F#55 Pou 1 14,460 14,460

C#*D#*E#*F#56 Pou 2 362,610 362,610

C#*D#*E#*F#57 Pou 3 258,520 258,520

C#*D#*E#*F#58 Pou 4 590,660 590,660

C#*D#*E#*F#59 Pou 5 343,670 343,670

C#*D#*E#*F#60 Pou 6 14,460 14,460

C#*D#*E#*F#61 Pou 7 17,870 17,870

TOTAL AMIDAMENT 2.654,642

m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
amb bivalva batilon i amb les terres deixades a la vora

3 E222342B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 Pou 1 144,630 144,630

C#*D#*E#*F#3 Pou 2 144,630 144,630

C#*D#*E#*F#4 Pou 3 144,630 144,630

C#*D#*E#*F#5 Pou 4 144,630 144,630

C#*D#*E#*F#6 Pou 5 144,630 144,630

C#*D#*E#*F#7 Pou 6 144,630 144,630

C#*D#*E#*F#8 Pou 7 80,350 80,350

TOTAL AMIDAMENT 948,130

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

4 F2RA7580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 S Tub Longitut

T2 Tub 1

C#*D#*E#*F#3 OC.1- P.2.1 0,640 54,120 34,637

T4 Tub 2

C#*D#*E#*F#5 OC 2 - P.2.1 0,640 29,400 18,816

C#*D#*E#*F#6 P.2.1 - P.2.2 0,640 48,300 30,912

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#7 P.2.2 - PExistent 0,640 36,600 23,424

T8 Tub 3

C#*D#*E#*F#9 OC.3 - P.3.1 0,640 12,800 8,192

C#*D#*E#*F#10 P.3.1 - P.3.2 0,640 17,400 11,136

C#*D#*E#*F#11 P.3.2 - PExistent 0,640 46,500 29,760

T12 Tub 4

C#*D#*E#*F#13 P.4.1 - P.4.2 0,640 11,300 7,232

C#*D#*E#*F#14 P.4.2 - P.4.3 0,640 20,660 13,222

T15 Tub 5

C#*D#*E#*F#16 P.5.1 - P.4.3 0,640 28,250 18,080

C#*D#*E#*F#17 P.4.3 - PExistent 0,640 46,700 29,888

T18 Tub 6

C#*D#*E#*F#19 P.6.1 - Pou 5 0,640 41,800 26,752

T24 POUS Alçada Sup, Pou

C#*D#*E#*F#25 P.2.1 2,800 1,131 3,167

C#*D#*E#*F#26 P.2.2 3,200 1,131 3,619

C#*D#*E#*F#27 P.3.1 3,900 1,131 4,411

C#*D#*E#*F#28 P.3.2 3,200 1,131 3,619

C#*D#*E#*F#29 P.4.1 3,600 1,131 4,072

C#*D#*E#*F#30 P.4.2 3,100 1,131 3,506

C#*D#*E#*F#31 P.4.3 2,600 1,131 2,941

C#*D#*E#*F#32 P.5.1 4,000 1,131 4,524

C#*D#*E#*F#33 P.6.1 4,800 1,131 5,429

T37 TUB EMBORNALS Longitut S Tub

C#*D#*E#*F#38 A 27,200 0,640 17,408

C#*D#*E#*F#39 B 11,600 0,640 7,424

C#*D#*E#*F#40 C 12,200 0,640 7,808

C#*D#*E#*F#41 D 15,500 0,640 9,920

C#*D#*E#*F#42 E 16,900 0,640 10,816

C#*D#*E#*F#43 F 23,900 0,640 15,296

C#*D#*E#*F#44 G 14,700 0,640 9,408

C#*D#*E#*F#45 H 22,500 0,640 14,400

C#*D#*E#*F#46 I 7,700 0,640 4,928

T48 CAIXA EMBORNALS Volum Caixa nº caixes

C#*D#*E#*F#49 0,900 18,000 16,200

T C#*D#*E#*F#51 OBRES CAPTACIÓ Volum nº obres capt

C#*D#*E#*F#52 34,760 3,000 104,280

T54 NOUS POUS Volum

C#*D#*E#*F#55 POU 1 25,794 25,794

C#*D#*E#*F#56 POU 2 37,170 37,170

C#*D#*E#*F#57 POU 3 34,990 34,990

C#*D#*E#*F#58 POU 4 41,930 41,930

C#*D#*E#*F#59 POU 5 36,696 36,696

C#*D#*E#*F#60 POU 6 25,794 25,794

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#61 POU 7 14,660 14,660

T64 Amidament total 20%

O SUMORIGEN(G1:G64)65 Subtotal "A origen" 722,261

C#*D#*E#*F#66 Esponjamento de las terras 722,261 0,200 144,452

TOTAL AMIDAMENT 866,713

m Enderroc de metre lineal de paret de pou existent de formigó en masa, armat o manposteria. Inclosa demolició i extracció a
la superficie amb mitjans mecànics.

5 F213Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Profunditat

C#*D#*E#*F#2 Pou 1 10,250 10,250

C#*D#*E#*F#3 Pou 2 13,450 13,450

C#*D#*E#*F#4 Pou 3 12,850 12,850

C#*D#*E#*F#5 Pou 4 14,450 14,450

C#*D#*E#*F#6 Pou 5 13,350 13,350

C#*D#*E#*F#7 Pou 6 10,250 10,250

C#*D#*E#*F#8 Pou 7 6,250 6,250

TOTAL AMIDAMENT 80,850

U Muntatge o desmuntatge de la totalitat de l'estrebada metàl.lica per a pou fins a 15 metres de profunditat formada per
planxes lliscants i cambres DK doble guia de RS596 monocodal RS de Iguazurri o similar.

6 F231Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unidades

C#*D#*E#*F#2 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

U Transport fins a 650 km, inclosa càrrega i descàrrega sobre camio, de planxes lliscants i cambra DK doble guia RS596
monocodal RS de Iguazurri o similar.

7 F231Z003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8 F2R642A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 S Tub Longitut

T2 Tub 1

C#*D#*E#*F#3 OC.1- P.2.1 0,640 54,120 34,637

T4 Tub 2

C#*D#*E#*F#5 OC 2 - P.2.1 0,640 29,400 18,816

C#*D#*E#*F#6 P.2.1 - P.2.2 0,640 48,300 30,912

C#*D#*E#*F#7 P.2.2 - PExistent 0,640 36,600 23,424

T8 Tub 3

C#*D#*E#*F#9 OC.3 - P.3.1 0,640 12,800 8,192

C#*D#*E#*F#10 P.3.1 - P.3.2 0,640 17,400 11,136

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#11 P.3.2 - PExistent 0,640 46,500 29,760

T12 Tub 4

C#*D#*E#*F#13 P.4.1 - P.4.2 0,640 11,300 7,232

C#*D#*E#*F#14 P.4.2 - P.4.3 0,640 20,660 13,222

T15 Tub 5

C#*D#*E#*F#16 P.5.1 - P.4.3 0,640 28,250 18,080

C#*D#*E#*F#17 P.4.3 - PExistent 0,640 46,700 29,888

T18 Tub 6

C#*D#*E#*F#19 P.6.1 - Pou 5 0,640 41,800 26,752

T24 POUS Alçada Sup, Pou

C#*D#*E#*F#25 P.2.1 2,800 1,131 3,167

C#*D#*E#*F#26 P.2.2 3,200 1,131 3,619

C#*D#*E#*F#27 P.3.1 3,900 1,131 4,411

C#*D#*E#*F#28 P.3.2 3,200 1,131 3,619

C#*D#*E#*F#29 P.4.1 3,600 1,131 4,072

C#*D#*E#*F#30 P.4.2 3,100 1,131 3,506

C#*D#*E#*F#31 P.4.3 2,600 1,131 2,941

C#*D#*E#*F#32 P.5.1 4,000 1,131 4,524

C#*D#*E#*F#33 P.6.1 4,800 1,131 5,429

T37 TUB EMBORNALS Longitut S Tub

C#*D#*E#*F#38 A 27,200 0,640 17,408

C#*D#*E#*F#39 B 11,600 0,640 7,424

C#*D#*E#*F#40 C 12,200 0,640 7,808

C#*D#*E#*F#41 D 15,500 0,640 9,920

C#*D#*E#*F#42 E 16,900 0,640 10,816

C#*D#*E#*F#43 F 23,900 0,640 15,296

C#*D#*E#*F#44 G 14,700 0,640 9,408

C#*D#*E#*F#45 H 22,500 0,640 14,400

C#*D#*E#*F#46 I 7,700 0,640 4,928

T48 CAIXA EMBORNALS Volum Caixa nº caixes

C#*D#*E#*F#49 0,900 18,000 16,200

T C#*D#*E#*F#51 OBRES CAPTACIÓ Volum nº obres capt

C#*D#*E#*F#52 34,760 3,000 104,280

T54 NOUS POUS Volum

C#*D#*E#*F#55 POU 1 25,794 25,794

C#*D#*E#*F#56 POU 2 37,170 37,170

C#*D#*E#*F#57 POU 3 34,990 34,990

C#*D#*E#*F#58 POU 4 41,930 41,930

C#*D#*E#*F#59 POU 5 36,696 36,696

C#*D#*E#*F#60 POU 6 25,794 25,794

C#*D#*E#*F#61 POU 7 14,660 14,660

T64 Amidament total 20%

O SUMORIGEN(G1:G64)65 Subtotal "A origen" 722,261

C#*D#*E#*F#66 Esponjamento de las terras 722,261 0,200 144,452

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 866,713

d m Lloguer diari de metre lineal d'estrebada metal·lica per a l'execució de pous de més de 5 metres de profunditat i menys de
15m, de 4x3m de secció, consistent en planxes lliscants i cambres DK doble guia RS596 monocodal RS segons oferta de
Iguazurri o similar. Profunditat màxima estrebada 9m.

9 F231Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud dies

C#*D#*E#*F#2 pou 1 9,000 20,000 180,000

C#*D#*E#*F#3 pou 2 9,000 30,000 270,000

C#*D#*E#*F#4 pou 3 9,000 30,000 270,000

C#*D#*E#*F#5 pou 4 9,000 30,000 270,000

C#*D#*E#*F#6 pou 5 9,000 30,000 270,000

C#*D#*E#*F#7 pou 6 9,000 20,000 180,000

C#*D#*E#*F#8 pou 7 6,000 20,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 1.560,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
POUS I LLOSESSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I TAPA
RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

1 FDDZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº pous nº tapes

C#*D#*E#*F#2 Pous 9,000 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Nous Pous 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:102 FDD1A095

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 POUS Alçada

C#*D#*E#*F#2 P.2.1 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#3 P.2.2 6,200 6,200

C#*D#*E#*F#4 P.3.1 3,900 3,900

C#*D#*E#*F#5 P.3.2 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#6 P.4.1 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#7 P.4.2 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#8 P.4.3 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#9 P.5.1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 P.6.1 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#12 recreixement pous 3,000 3,000

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 38,600

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

3 FDDZS005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 POUS Alçada Graons/m

C#*D#*E#*F#2 P.2.1 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#3 P.2.2 6,200 3,000 18,600

C#*D#*E#*F#4 P.3.1 3,900 3,000 11,700

C#*D#*E#*F#5 P.3.2 3,200 3,000 9,600

C#*D#*E#*F#6 P.4.1 3,600 3,000 10,800

C#*D#*E#*F#7 P.4.2 3,100 3,000 9,300

C#*D#*E#*F#8 P.4.3 2,600 3,000 7,800

C#*D#*E#*F#9 P.5.1 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#10 P.6.1 4,800 3,000 14,400

C#*D#*E#*F#13 Pou 1 10,250 3,000 30,750

C#*D#*E#*F#14 Pou 2 13,450 3,000 40,350

C#*D#*E#*F#15 Pou 3 12,850 3,000 38,550

C#*D#*E#*F#16 Pou 4 14,450 3,000 43,350

C#*D#*E#*F#17 Pou 5 13,350 3,000 40,050

C#*D#*E#*F#18 Pou 6 10,250 3,000 30,750

C#*D#*E#*F#19 Pou 7 6,250 3,000 18,750

T22 graons paret del pou nºgraons nº pous

C#*D#*E#*F#23 8,000 7,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 405,350

u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 50
cm

4 FDB2746B

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%5 F2316701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 POUS Alçada Lado

C#*D#*22 P.2.1 2,800 1,500 8,400

C#*D#*23 P.2.2 3,200 1,500 9,600

C#*D#*24 P.3.1 3,900 1,500 11,700

C#*D#*25 P.3.2 3,200 1,500 9,600

C#*D#*26 P.4.1 3,600 1,500 10,800

C#*D#*27 P.4.2 3,100 1,500 9,300

C#*D#*28 P.4.3 2,600 1,500 7,800

C#*D#*29 P.5.1 4,000 1,500 12,000

C#*D#*210 P.6.1 4,800 1,500 14,400

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 93,600

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm26 F31B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Nous POUS Volum Dotacio

C#*D#*E#*F#2 Pou 1 15,940 100,000 1.594,000

C#*D#*E#*F#3 Pou 2 23,270 100,000 2.327,000

C#*D#*E#*F#4 Pou 3 21,960 100,000 2.196,000

C#*D#*E#*F#5 Pou 4 25,910 100,000 2.591,000

C#*D#*E#*F#6 Pou 5 23,010 100,000 2.301,000

C#*D#*E#*F#7 Pou 6 15,940 100,000 1.594,000

C#*D#*E#*F#8 Pou 7 8,540 100,000 854,000

TOTAL AMIDAMENT 13.457,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:107 FDD15525

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 alçada nº pous

C#*D#*E#*F#2 POU 1 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#3 POU 2 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#4 POU 3 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#5 POU 4 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#6 POU 5 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#7 POU 6 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#8 POU 7 2,200 2,000 4,400

TOTAL AMIDAMENT 30,800

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

8 E3Z112N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tipologia de pous Llarg Ample nº pous

C#*D#*E#*F#2 Pou tipus 1 1,500 1,400 3,000 6,300

C#*D#*E#*F#3 Pou tipus 2 1,500 1,000 4,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,300

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m

9 F32D3A06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Nous POUS Superficie

C#*D#*E#*F#2 Pou 1 96,240 96,240

C#*D#*E#*F#3 Pou 2 141,920 141,920

C#*D#*E#*F#4 Pou 3 133,160 133,160

C#*D#*E#*F#5 Pou 4 159,520 159,520

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#6 Pou 5 140,160 140,160

C#*D#*E#*F#7 Pou 6 96,240 96,240

C#*D#*E#*F#8 Pou 7 46,920 46,920

TOTAL AMIDAMENT 814,160

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi10 E4DC2D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 3,500 1,500 4,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 2,900 1,500 3,000 13,050

TOTAL AMIDAMENT 34,050

m3 Formigó per a murs de contenció , HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba

11 F325Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Nous POUS Volum

C#*D#*E#*F#2 Pou 1 15,940 15,940

C#*D#*E#*F#3 Pou 2 23,270 23,270

C#*D#*E#*F#4 Pou 3 21,960 21,960

C#*D#*E#*F#5 Pou 4 25,910 25,910

C#*D#*E#*F#6 Pou 5 23,010 23,010

C#*D#*E#*F#7 Pou 6 15,940 15,940

C#*D#*E#*F#8 Pou 7 8,540 8,540

TOTAL AMIDAMENT 134,570

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
CUNETA, EMBORNALS, REIXES I CLAVEGUERONSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació de cuneta de formigó in situ de 70x30cm mides exteriors, de 60x20 mides interiors, de forma triangular, situat el
seu vèrtex a 2/3 de la base. Feta de formigó HM-20/P/10 i enconfrada a ambdues cares, la exterior per ser vista. Acabat
lliscat manual.  Totes les feines incloses

1 FD56Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Cunetes 640,490 640,490

TOTAL AMIDAMENT 640,490

u Caixa per a embornal de 70x30cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

2 FD5JZ001

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

U REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA P7 DE FOSA DUCTIL, COL·LOCADA AMB MORTER, SEGONS EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS DE CLABSA.

3 FD1BZ001

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

4 FD7FC575

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 A 27,200 27,200

C#*D#*E#*F#3 B 11,600 11,600

C#*D#*E#*F#4 C 12,200 12,200

C#*D#*E#*F#5 D 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#6 E 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#7 F 23,900 23,900

C#*D#*E#*F#8 G 14,700 14,700

C#*D#*E#*F#9 H 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#10 I 7,700 7,700

TOTAL AMIDAMENT 152,200

M3 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

5 F936Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 TUB EMBORNALS Longitut Area

C#*D#*E#*F#2 A 27,200 0,444 12,077

C#*D#*E#*F#3 B 11,600 0,444 5,150

C#*D#*E#*F#4 C 12,200 0,444 5,417

C#*D#*E#*F#5 D 15,500 0,444 6,882

C#*D#*E#*F#6 E 16,900 0,444 7,504

C#*D#*E#*F#7 F 23,900 0,444 10,612

C#*D#*E#*F#8 G 14,700 0,444 6,527

C#*D#*E#*F#9 H 22,500 0,444 9,990

C#*D#*E#*F#10 I 7,700 0,444 3,419

TOTAL AMIDAMENT 67,578

U REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA 10 DE FOSA DUCTIL de 50x100, COL·LOCADA AMB MORTER, SEGONS
EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE CLABSA.

6 FD1BZ002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Caixa per a reixa transversal de 50cm d'amplada, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

7 FD5JZ002

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i collat a paret amb argolles de polipropilé.

8 FD7FZ001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió escomeses particulars 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Subministrament i col.locació de reixa tipus tràmex per a pou de clavegueram de mides aproximades 1.5x0.7. Totalmenta
acabada i instalada. Cargoleria inclosa.

9 FDK2Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº pous

C#*D#*E#*F#2 tapa tramex 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
TUBS I CANALITZACIONSSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

1 F936Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Area Longitud

T2 Tub 1

C#*D#*E#*F#3 OC.1- P.2.1 0,444 54,150 24,043

T4 Tub 2

C#*D#*E#*F#5 OC 2 - P.2.1 0,444 29,400 13,054

C#*D#*E#*F#6 P.2.1 - P.2.2 0,444 48,300 21,445

C#*D#*E#*F#7 P.2.2 - PExistent 0,444 36,600 16,250

T8 Tub 3

C#*D#*E#*F#9 OC.3 - P.3.1 0,444 12,800 5,683

C#*D#*E#*F#10 P.3.1 - P.3.2 0,444 17,400 7,726

C#*D#*E#*F#11 P.3.2 - PExistent 0,444 46,500 20,646

T12 Tub 4

C#*D#*E#*F#13 P.4.1 - P.4.2 0,444 11,300 5,017

C#*D#*E#*F#14 P.4.2 - P.4.3 0,444 20,660 9,173

T15 Tub 5

C#*D#*E#*F#16 P.5.1 - P.4.3 0,444 28,250 12,543

C#*D#*E#*F#17 P.4.3 - PExistent 0,444 46,700 20,735

T18 Tub 6

C#*D#*E#*F#19 P.6.1 - Pou 5 0,444 41,300 18,337

TOTAL AMIDAMENT 174,652

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

2 FD7FC575

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Longitud

T2 Tub 1

C#*D#*E#*F#3 OC.1- P.2.1 54,150 54,150

T4 Tub 2

C#*D#*E#*F#5 OC 2 - P.2.1 29,400 29,400

C#*D#*E#*F#6 P.2.1 - P.2.2 48,300 48,300

C#*D#*E#*F#7 P.2.2 - PExistent 36,600 36,600

T8 Tub 3

C#*D#*E#*F#9 OC.3 - P.3.1 12,800 12,800

C#*D#*E#*F#10 P.3.1 - P.3.2 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#11 P.3.2 - PExistent 46,500 46,500

T12 Tub 4

C#*D#*E#*F#13 P.4.1 - P.4.2 11,300 11,300

C#*D#*E#*F#14 P.4.2 - P.4.3 20,660 20,660

T15 Tub 5

C#*D#*E#*F#16 P.5.1 - P.4.3 28,250 28,250

C#*D#*E#*F#17 P.4.3 - PExistent 46,700 46,700

T18 Tub 6

C#*D#*E#*F#19 P.6.1 - Pou 5 41,300 41,300

TOTAL AMIDAMENT 393,360

m Subministrament i col.locació de cubeta de gres de 300mm de diàmetre3 FDB2Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimacio 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Formigó de consistència fluida R=20 N7Mm2 classe IIa+Qb en obres de clavegueram en mina, col.locat amb bomba4 FDB2Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#3 Estimacio 50,000 1,500 0,100 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

m3 Regularització de pendents i formació de tocs per a encofrat de cubetes de fins a 40cm de diàmetres amb morter de ciment
Portland MCP-3.

5 FDB2Z003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#3 Estimacio 50,000 1,500 0,100 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

m2 Acabat manual amb formigó HM-20 IIa+Qb, en soleres de clavegueres visitables de fins a 2m d'amplada6 FDB2Z005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud Amplada

C#*D#*E#*F#3 Estimacio 50,000 1,500 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

ml Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per bombament de 120mm de diàmetre, inclós tragí per l'interior de
clavegueres visistables fins a 12m d'amplada.

7 FDB2Z004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimacio 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%8 F2316701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 H mitja Longitut

T2 Tub 1

(C#-2)*D#3 OC.1- P.2.1 2,000 54,120 0,000

T4 Tub 2

(C#-2)*D#5 P.2.1 - P.2.2 2,000 48,300 0,000

(C#-2)*D#6 P.2.2 - PExistent 2,000 36,600 0,000

T7 Tub 3

(C#-2)*D#8 P.3.1 - P.3.2 2,700 17,400 12,180

(C#-2)*D#9 P.3.2 - PExistent 2,000 46,500 0,000

T10 Tub 4

(C#-2)*D#11 P.4.1 - P.4.2 2,200 11,300 2,260

(C#-2)*D#12 P.4.2 - P.4.3 2,000 20,660 0,000

T13 Tub 5

(C#-2)*D#14 P.5.1 - P.4.3 2,200 28,250 5,650

(C#-2)*D#15 P.4.3 - PExistent 2,000 46,700 0,000

T16 Tub 6

(C#-2)*D#17 P.6.1 - Pou 5 3,000 41,800 41,800

TOTAL AMIDAMENT 61,890

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
AFECTACIO A CARRETERASUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Estesa amb estenedora petita de mes de 6 m2 de superfície en obres de reparació, de capa de base o intermitja de
paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa , estesa i compactada i reg d'adherencia amb emulsió ECI

1 M9RHU510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

T C#*D#*E#*F#1 Longitud Ample Espesor Densitat

C#*D#*E#*F#2 Obra Captació 1 8,400 0,800 0,200 2,300 3,091

C#*D#*E#*F#3 Obra Captació 2 7,200 0,800 0,200 2,300 2,650

TOTAL AMIDAMENT 5,741

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

2 F2194XK1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Obra Captació 1 8,400 0,800 6,720

C#*D#*E#*F#3 Obra Captació 2 7,200 0,800 5,760

TOTAL AMIDAMENT 12,480

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 F2R642A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Longitud Ample Espesor

C#*D#*E#*F#2 Obra Captació 1 8,400 0,800 0,200 1,344

C#*D#*E#*F#3 Obra Captació 2 7,200 0,800 0,200 1,152

TOTAL AMIDAMENT 2,496

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

4 F2RA7580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Longitud Ample Espesor

C#*D#*E#*F#2 Obra Captació 1 8,400 0,800 0,200 1,344

C#*D#*E#*F#3 Obra Captació 2 7,200 0,800 0,200 1,152

TOTAL AMIDAMENT 2,496

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
OBRES DE CAPTACIOSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada

1 F3J2271C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum obres captació

C#*D#*E#*F#2 escollera 12,000 3,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

2 F32515G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 OBRES CAPTACIÓ Volum nº obres capt

C#*D#*E#*F#2 1,530 3,000 4,590

TOTAL AMIDAMENT 4,590

m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, abocat
des de camió

3 E93617D1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 OBRES CAPTACIÓ Volum nº obres capt

C#*D#*E#*F#2 3,370 3,000 10,110

TOTAL AMIDAMENT 10,110

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 3 m

4 K4D22A03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 OBRES CAPTACIÓ Area nº obres capt

C#*D#*E#*F#2 21,075 3,000 63,225

TOTAL AMIDAMENT 63,225

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
CANALITZACIONS I PERICONSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 RASES A CAMÍ Profunditat Ample Longitud

C#*D#*E#*F#3 LINEA 1 1,000 0,700 805,390 563,773

C#*D#*E#*F#4 DERIVACIÓ L1 1,000 0,700 35,870 25,109

C#*D#*E#*F#5 LINEA 2 1,000 0,700 97,220 68,054

C#*D#*E#*F#6 DERIVACIONS L3 0,600 0,500 147,900 44,370

T8 RASES FINS CAMÍ Profunditat Ample Longitud

C#*D#*E#*F#9 1,200 0,700 43,400 36,456

T12 ARQUETES nº arquetes Profunditat Superficie

C#*D#*E#*F#13 62X62 6,000 1,350 1,000 8,100

C#*D#*E#*F#14 42X42 30,000 0,700 0,640 13,440

TOTAL AMIDAMENT 759,302

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

2 F2R642A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 RASES A CAMÍ Longitud Sup

C#*D#*E#*F#2 LINEA 1 805,390 0,440 354,372

C#*D#*E#*F#3 DERIVACIÓ L1 35,870 0,440 15,783

C#*D#*E#*F#4 LINEA 2 97,220 0,440 42,777

C#*D#*E#*F#5 DERIVACIONS L3 147,900 0,220 32,538

T7 RASES FINS CAMÍ Longitud Sup

C#*D#*E#*F#8 43,400 0,330 14,322

T11 ARQUETES nº arquetes Profunditat Sup

C#*D#*E#*F#12 62X62 6,000 1,350 0,723 5,856

C#*D#*E#*F#13 42X42 30,000 0,700 0,423 8,883

T16 Amidament total 20%

O SUMORIGEN(G1:G16)17 Subtotal "A origen" 474,531

C#*D#*E#*F#18 Esponjamento de las terras 474,531 0,200 94,906

TOTAL AMIDAMENT 569,437

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

3 FDG51311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 longitud nº tubs

C#*D#*E#*F#2 LINEA 1 848,790 4,000 3.395,160

C#*D#*E#*F#3 DERIVACIÓ L1 35,870 4,000 143,480

C#*D#*E#*F#4 LINEA 2 140,620 4,000 562,480

TOTAL AMIDAMENT 4.101,120

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

4 F228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 RASES A CAMÍ Profunditat Ample Longitud Sup

(C#*D#-F#)*E#2 LINEA 1 1,000 0,700 805,390 0,440 209,401

(C#*D#-F#)*E#3 DERIVACIÓ L1 1,000 0,700 35,870 0,440 9,326

(C#*D#-F#)*E#4 LINEA 2 1,000 0,700 97,220 0,440 25,277

(C#*D#-F#)*E#5 DERIVACIO L3 0,600 0,500 147,900 0,220 11,832

T7 RASES FINS CAMÍ Profunditat Ample Longitud Sup

(C#*D#-F#)*E#8 1,200 0,700 43,400 0,330 22,134

T11 ARQUETES nº arquetes Profunditat Superficie Sup

(E#-F#)*C#*D#12 62X62 6,000 1,350 1,000 0,723 2,244

(E#-F#)*C#*D#13 42X42 30,000 0,700 0,640 0,423 4,557

TOTAL AMIDAMENT 284,771

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

5 FR3P8602

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 RASES A CAMÍ Superficie Longitud

C#*D#*E#*F#2 LINEA 1 0,250 805,390 201,348

C#*D#*E#*F#3 DERIVACIÓ L1 0,250 35,870 8,968

C#*D#*E#*F#4 LINEA 2 0,250 97,220 24,305

C#*D#*E#*F#5 DERIVACIO L3 0,090 147,900 13,311

TOTAL AMIDAMENT 247,932

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

6 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 longitud

C#*D#*E#*F#2 LINEA 1 848,790 848,790

C#*D#*E#*F#3 DERIVACIÓ L1 35,870 35,870

C#*D#*E#*F#4 LINEA 2 97,220 97,220

C#*D#*E#*F#5 DERIVACIÓ L3 147,900 147,900

TOTAL AMIDAMENT 1.129,780

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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

7 FDK282C9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arquetes 42x42 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 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

8 FDK282G9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arquetes 62x62 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter9 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arquetes 42x42 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter10 FDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arquetes 62x62 6,000 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 6,000

M3 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

11 F936Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 RASES FINS CAMÍ Profunditat Ample Longitud Sup,Tubs

(C#*D#-F#)*E#2 0,550 0,600 43,400 0,013 13,758

TOTAL AMIDAMENT 13,758

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

12 F2RA7580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 RASES A CAMÍ Longitud Sup

C#*D#*E#*F#2 LINEA 1 805,390 0,440 354,372

C#*D#*E#*F#3 DERIVACIÓ L1 35,870 0,440 15,783

C#*D#*E#*F#4 LINEA 2 97,220 0,440 42,777

C#*D#*E#*F#5 DERIVACIÓ L3 147,900 0,220 32,538

T7 RASES FINS CAMÍ Longitud Sup

C#*D#*E#*F#8 43,400 0,330 14,322

T11 ARQUETES nº arquetes Profunditat Sup

C#*D#*E#*F#12 62X62 6,000 1,350 0,723 5,856

C#*D#*E#*F#13 42X42 30,000 0,700 0,423 8,883

T16 Amidament total 20%

O SUMORIGEN(G1:G16)17 Subtotal "A origen" 474,531

C#*D#*E#*F#18 Esponjamento de las terras 474,531 0,200 94,906

TOTAL AMIDAMENT 569,437

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
CABLEJATSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. tot inclòs.

1 FG380020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 longitud

C#*D#*E#*F#2 LINEA 1 848,790 848,790

C#*D#*E#*F#3 DERIVACIÓ L1 35,870 35,870

C#*D#*E#*F#4 LINEA 2 140,620 140,620

TOTAL AMIDAMENT 1.025,280

u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada2 FGD2224D

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub3 EG31S506

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 longitud

C#*D#*E#*F#2 LINEA 1 848,790 848,790

C#*D#*E#*F#3 DERIVACIÓ L1 35,870 35,870

C#*D#*E#*F#4 LINEA 2 140,620 140,620

C#*D#*E#*F#6 columnes 56,000 1,500 84,000

C#*D#*E#*F#8 Cablejat camí central (zones) 955,000 955,000

TOTAL AMIDAMENT 2.064,280

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
ELEMENTSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col.locació de lluminàira Milos SXF led de simon lighting o similar, 39w, òptica rf, 3000ºk, amb regulació
cad, enganxada a suport troncocònic mijançant adaptador i totalment instal.lada. totes les peces de cargoleria i subjecció
incloses. incloses les feines de connexionat a xarxa elèctrica i posada en funcionament.

1 FHN9Z001

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u Subministrament i col.locació de columna troncoconica d'acer galvanitzat pintada de OXICOR (simil CORTEN) de 4m
d'alçada model CL1 de Simon Lighting o similar, que compleix amb el plec de l'Ajuntament de Barcelona. Inclós l'acabat
Rilsan anticorrosiu a la base de cada unitat.  Inclos fonament, cargoleria. Totalment muntada i instal.lada.

2 FHR1Z001

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

U Subministrament i aplicació de tractament antienganxines i antigraffitis fins a 3 metres d'alçada tipus HLG.3 XPA0008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 56,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

u Subministrament i col.locació de adaptador per a lluminària tipus MILOS SXF de Simon Lighting o similar de leds, pintat
amb oxicor. Totalment muntat i acabat.

4 FHN9Z002

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
ESCOMESES I LEGALITZACIONSSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Legalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ, inclòs projecte i certificat final d'instal.lacions, visat
col.legit d'enginyers i despesses ECA/ICICT.

1 EG11SG02

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
ENLLUMENAT ZONESSUBCAPITOL 05
ZONA AQÜEDUCTETITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de
Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i elements
d'elevació.S'inclou el cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de fusibles en base.

1 FHM1SG02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power led de 115 W, de forma rectangularcompletament
instal.lat inclòs accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades.

2 FHQ62SG1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment3 EG380902

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub4 EG31S506

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

5 FDG51311

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
ENLLUMENAT ZONESSUBCAPITOL 05
ZONA DE MIRADOR I JOCSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de
Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i elements
d'elevació.S'inclou el cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de fusibles en base.

1 FHM1SG02

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power led de 115 W, de forma rectangularcompletament
instal.lat inclòs accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades.

2 FHQ62SG1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 24

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment3 EG380902

AMIDAMENT DIRECTE 40,500

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub4 EG31S506

AMIDAMENT DIRECTE 40,500

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

5 FDG51311

AMIDAMENT DIRECTE 40,500

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
ENLLUMENAT ZONESSUBCAPITOL 05
ZONA ESPLANADATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de
Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i elements
d'elevació.S'inclou el cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de fusibles en base.

1 FHM1SG02

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power led de 115 W, de forma rectangularcompletament
instal.lat inclòs accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades.

2 FHQ62SG1

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment3 EG380902

AMIDAMENT DIRECTE 52,400

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub4 EG31S506

AMIDAMENT DIRECTE 52,400

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

5 FDG51311

AMIDAMENT DIRECTE 52,400

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
ENLLUMENAT ZONESSUBCAPITOL 05
ZONA D'ESCALATITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de
Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i elements
d'elevació.S'inclou el cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de fusibles en base.

1 FHM1SG02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power led de 115 W, de forma rectangularcompletament
instal.lat inclòs accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades.

2 FHQ62SG1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment3 EG380902

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub4 EG31S506

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

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

5 FDG51311

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
REGCAPÍTOL 04
ZONA DE MIRADOR I JOCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica de 1740x1690x260, amb cos de formigó reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1169, porta planxa galvanitzada RAL7035 amb pany JIS, completament instal.lada. No s'inclou en la
partida l'obra civil necessària per la seva implantació.

1 EG11SG03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200
PGA de Rain-Bird o equivalent, instal.lada

2 FJSBU120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

C#*D#*E#*F#3 2- senzill 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 3-Doble 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Central de reg per a 12 zones de reg del tipus Hunter model ACC amb equip de control SOLARSYNC en muntatge
superficial completament instal.lada i configurada d'acord a les prescripcions del Consistori.

3 FJSAU020

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada
superficialment

4 EN1183L0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

5 EN3168K7

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

6 EN3198K7

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

7 EN818427

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

8 EN819427

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat9 ENE16300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

C#*D#*E#*F#3 2- senzill 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 3-Doble 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat10 ENE19300

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caudalimetre woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de
la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h,
instal.lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material

11 EJM1USG1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Boca de reg de 1''1/2 tipus Ajuntament de Barcelona amb racord de connexió roscart, sota paviment d'acord als detalls de
projecte.

12 FJS1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

C#*D#*E#*F#1 Boca reg 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

13 EFB15452

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub DN25 152,140 152,140

TOTAL AMIDAMENT 152,140

m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

14 EFB16455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tub DN32 297,520 297,520

TOTAL AMIDAMENT 297,520

m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

15 EFB18452

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tub DN50 414,600 414,600

TOTAL AMIDAMENT 414,600

u Difussor per a instal.lacions de reg del tipus Hunter model Rotator MP1000 180º/360º muntat sobe asperssor del tipus
PROS-04-PRS-30 per a un abast de 3,5 m amb vàlvula de regulació de pressió de 2,1 bars inclòs accesoris de muntatge.

16 FJS2USG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Difussors 360º 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 Difussors 180º 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

17 FG22RB1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cable electric 212,650 212,650

TOTAL AMIDAMENT 212,650

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 25x2,5 mm2 i col.locat en tub18 EG31SSG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cable electric 212,650 212,650

TOTAL AMIDAMENT 212,650

m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

19 FG22RJ1K

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tub DN50 414,600 414,600

TOTAL AMIDAMENT 414,600

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
REGCAPÍTOL 04
ZONA D'ESPLANADA I ESCALASUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica de 1740x1690x260, amb cos de formigó reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1169, porta planxa galvanitzada RAL7035 amb pany JIS, completament instal.lada. No s'inclou en la
partida l'obra civil necessària per la seva implantació.

1 EG11SG03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200
PGA de Rain-Bird o equivalent, instal.lada

2 FJSBU120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

C#*D#*E#*F#3 2- senzill 5,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 3-Doble 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Central de reg per a 12 zones de reg del tipus Hunter model ACC amb equip de control SOLARSYNC en muntatge
superficial completament instal.lada i configurada d'acord a les prescripcions del Consistori.

3 FJSAU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada
superficialment

4 EN1183L0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

5 EN3168K7

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

6 EN3198K7

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

7 EN818427

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

8 EN819427

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat9 ENE16300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

C#*D#*E#*F#3 2- senzill 5,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 3-Doble 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat10 ENE19300

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caudalimetre woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de
la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h,
instal.lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material

11 EJM1USG1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Boca de reg de 1''1/2 tipus Ajuntament de Barcelona amb racord de connexió roscart, sota paviment d'acord als detalls de
projecte.

12 FJS1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

13 EFB15452

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN25 157,010 157,010

TOTAL AMIDAMENT 157,010

m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

14 EFB16455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN32 120,850 120,850

TOTAL AMIDAMENT 120,850

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 30

m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

15 EFB18452

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN50 213,190 213,190

TOTAL AMIDAMENT 213,190

u Difussor per a instal.lacions de reg del tipus Hunter model Rotator MP1000 180º/360º muntat sobe asperssor del tipus
PROS-04-PRS-30 per a un abast de 3,5 m amb vàlvula de regulació de pressió de 2,1 bars inclòs accesoris de muntatge.

16 FJS2USG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Difussor 360º 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Difussor 180º 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

17 FG22RB1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cable electric 131,250 131,250

TOTAL AMIDAMENT 131,250

m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 25x2,5 mm2 i col.locat en tub18 EG31SSG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cable electric 131,250 131,250

TOTAL AMIDAMENT 131,250

m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

19 FG22RJ1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN50 213,190 213,190

TOTAL AMIDAMENT 213,190

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
REGCAPÍTOL 04
XARXA GENERALSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

1 EFB1E452

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN100 969,740 969,740

TOTAL AMIDAMENT 969,740

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment

2 EN42E4J7

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

3 EM211218

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Legalització de les instal.lacions d'aigua potebla inclòs i certificat final d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i despesses
ECA/ICICT.

4 EE22SG03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200
PGA de Rain-Bird o equivalent, instal.lada

5 FJSBU120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat6 ENE16300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

7 FG22RQ1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DN100 969,740 969,740

TOTAL AMIDAMENT 969,740

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
REGCAPÍTOL 04
CANALITZACIONS I PERICONSSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 RASES EN CAMI Profunditat Ample Longitud

EUR
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fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 32

C#*D#*E#*F#3 1 tub 1,100 0,400 747,200 328,768

C#*D#*E#*F#4 2 tubs (A) 1,100 0,600 172,270 113,698

C#*D#*E#*F#5 2 tubs (B) 1,100 0,500 110,000 60,500

C#*D#*E#*F#6 3 tubs 1,100 0,700 2,500 1,925

C#*D#*E#*F#7 4 tubs 1,100 1,000 44,000 48,400

T9 RASES FORA CAMI Profunditat Ample Longitud

C#*D#*E#*F#10 1 tub 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#11 2 tubs 0,700 0,500 116,970 40,940

C#*D#*E#*F#12 3 tubs 0,700 0,700 36,520 17,895

T14 PERICONS nº pericons Profunditat Superficie

C#*D#*E#*F#15 1- Comptador 2,000 0,800 1,600 2,560

C#*D#*E#*F#16 2- senzill 11,000 0,700 0,360 2,772

C#*D#*E#*F#17 3-Doble 4,000 0,700 0,720 2,016

TOTAL AMIDAMENT 619,474

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

2 F2R642A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 RASES EN CAMI Area Tubs Longitud

C#*D#*E#*F#2 1 tub 0,030 747,200 22,416

C#*D#*E#*F#3 2 tubs (A) 0,060 172,270 10,336

C#*D#*E#*F#4 2 tubs (B) 0,060 110,000 6,600

C#*D#*E#*F#5 3 tubs 0,080 2,500 0,200

C#*D#*E#*F#6 4 tubs 0,090 44,000 3,960

T8 RASES FORA CAMI Area Tubs Longitud

C#*D#*E#*F#9 1 tub 0,020 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 2 tubs 0,040 116,970 4,679

C#*D#*E#*F#11 3 tubs 0,050 36,520 1,826

T13 PERICONS nº pericons Profunditat Superficie

C#*D#*E#*F#14 1- Comptador 2,000 0,800 1,600 2,560

C#*D#*E#*F#15 2- senzill 11,000 0,700 0,360 2,772

C#*D#*E#*F#16 3-Doble 4,000 0,700 0,720 2,016

T19 Amidament total 20%

O SUMORIGEN(G1:G19)20 Subtotal "A origen" 57,365

C#*D#*E#*F#21 Esponjamento de las terras 0,000 0,200 0,000

TOTAL AMIDAMENT 57,365

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

3 F2RA7580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 RASES EN CAMI Area Tubs Longitud

C#*D#*E#*F#2 1 tub 0,030 747,200 22,416

C#*D#*E#*F#3 2 tubs (A) 0,060 172,270 10,336

EUR
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C#*D#*E#*F#4 2 tubs (B) 0,060 110,000 6,600

C#*D#*E#*F#5 3 tubs 0,080 2,500 0,200

C#*D#*E#*F#6 4 tubs 0,090 44,000 3,960

T8 RASES FORA CAMI Area Tubs Longitud

C#*D#*E#*F#9 1 tub 0,020 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 2 tubs 0,040 116,970 4,679

C#*D#*E#*F#11 3 tubs 0,050 36,520 1,826

T13 PERICONS nº pericons Profunditat Superficie

C#*D#*E#*F#14 1- Comptador 2,000 0,800 1,600 2,560

C#*D#*E#*F#15 2- senzill 11,000 0,700 0,360 2,772

C#*D#*E#*F#16 3-Doble 4,000 0,700 0,720 2,016

T19 Amidament total 20%

O SUMORIGEN(G1:G19)20 Subtotal "A origen" 57,365

C#*D#*E#*F#21 Esponjamento de las terras 0,000 0,200 0,000

TOTAL AMIDAMENT 57,365

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

4 F228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 RASES EN CAMi Volum
excavació

Volum dep,

C#-D#2 1 tub 328,768 22,416 306,352

C#-D#3 2 tubs (A) 113,698 10,336 103,362

C#-D#4 2 tubs (B) 60,500 6,600 53,900

C#-D#5 3 tubs 1,925 0,200 1,725

C#-D#6 4 tubs 48,400 3,960 44,440

T8 RASES FORA CAMI

C#-D#9 1 tub 0,000 0,000 0,000

C#-D#10 2 tubs 40,940 4,679 36,261

C#-D#11 3 tubs 17,895 1,826 16,069

T13 PERICONS

C#-D#14 1- Comptador 2,560 2,560 0,000

C#-D#15 2- senzill 2,772 2,772 0,000

C#-D#16 3-Doble 2,016 2,016 0,000

TOTAL AMIDAMENT 562,109

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

5 FR3P2311

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x100 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

6 FDK2U565

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 34

T1 PERICONS nº pericons

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil ISO 1053/EN1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb certificat AENOR de producte vigent i superficie
metàl·lica antilliscant.

7 FDKZHJB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

C#*D#*E#*F#3 3-Doble 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 80x80x200 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

8 FDK2Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x120 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

9 FDK2Z003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PERICONS nº pericons

C#*D#*E#*F#2 3-Doble 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
PAVIMENTACIOCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm1 E225T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 925,340 4,200 3.886,428

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 69,010 4,200 289,842

TOTAL AMIDAMENT 4.176,270

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm2 E921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Longitud Amplada Gruix

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 925,340 4,200 0,150 582,964

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 69,010 4,200 0,150 43,476

TOTAL AMIDAMENT 626,440

m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics3 E9GZA524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Amplada

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 231,000 4,200 970,200

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 17,000 4,200 71,400

TOTAL AMIDAMENT 1.041,600

m2 Mur format per paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment reblert de formigo i
barres corrugades d'acer, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclosa part proporcional de sabata.

4 K618Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur 15,000 0,700 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra de
5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs plantació de gespa en junts.

5 F9B11121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Esplanada

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

T4 Zona escala

C#*D#*E#*F#5 Terrassa 0 34,280 34,280

C#*D#*E#*F#6 Terrassa 1 15,950 15,950

C#*D#*E#*F#7 Terrassa 2 25,040 25,040

T9 Mirador

C#*D#*E#*F#10 Accés camí 56,160 56,160

T12 Zona jocs

C#*D#*E#*F#13 109,460 109,460

TOTAL AMIDAMENT 270,890

m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic6 E9G11BB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Esplanada

C#*D#*E#*F#2 Accés grades 6,350 6,350

C#*D#*E#*F#3 Accés 2 6,350 6,350

T5 Zona escales

C#*D#*E#*F#6 15,000 15,000

T9 Mirador

EUR
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C#*D#*E#*F#10 Accés camí 6,350 6,350

TOTAL AMIDAMENT 34,050

m2 Formació de pista per zona de jocs, formada per sauló solt contenit amb travesses de fusta, inclòs formació de caixa de
paviment, i base de granulat

7 E221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona jocs 132,630 132,630

TOTAL AMIDAMENT 132,630

m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIb+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada8 E9G11GN0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Longitud Amplada

C#*D#*E#*F#2 Cami principal 925,340 4,200 3.886,428

C#*D#*E#*F#3 Cami secundari 69,010 4,200 289,842

TOTAL AMIDAMENT 4.176,270

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona aqüeducte

C#*D#*E#*F#2 123,740 123,740

T4 Esplanada

C#*D#*E#*F#5 913,240 913,240

T7 Zona escales

C#*D#*E#*F#8 126,350 126,350

T10 Mirador

C#*D#*E#*F#11 43,200 43,200

T13 Zona jocs

C#*D#*E#*F#14 206,320 206,320

TOTAL AMIDAMENT 1.412,850

m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

2 F226470F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Esplanada

C#*D#*E#*F#2 389,950 389,950

T4 Zona escales

C#*D#*E#*F#5 33,200 33,200

EUR
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T7 Mirador

C#*D#*E#*F#8 38,230 38,230

T10 Zona jocs

C#*D#*E#*F#11 78,340 78,340

TOTAL AMIDAMENT 539,720

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics3 G2241010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona aqüeducte

C#*D#*E#*F#2 123,740 123,740

T4 Esplanada

C#*D#*E#*F#5 913,240 913,240

C#*D#*E#*F#6 389,950 389,950

T8 Zona escales

C#*D#*E#*F#9 126,350 126,350

C#*D#*E#*F#10 33,200 33,200

T12 Mirador

C#*D#*E#*F#13 43,200 43,200

C#*D#*E#*F#14 38,230 38,230

T16 Zona jocs

C#*D#*E#*F#17 206,320 206,320

C#*D#*E#*F#18 78,340 78,340

TOTAL AMIDAMENT 1.952,570

m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1,inclos columnes d'inox de 50cm. fixades sobre dau de formigó , elements de suport intermig (separació <
15 m) i tesat

4 EB71UC10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Talussos

C#*D#*E#*F#2 Costat Collserola 64,100 64,100

T4 Zona escales

C#*D#*E#*F#5 Talús 64,560 64,560

T7 Mirador

C#*D#*E#*F#8 Talús 64,300 64,300

T10 Zona jocs

C#*D#*E#*F#11 63,120 63,120

TOTAL AMIDAMENT 256,080

m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial fastuca erundinàcea, inclòs
preparació de la base. Inclou reg. Tipus C4

5 FR743L11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona aqüeducte

C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000

EUR
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T4 Esplanada

C#*D#*E#*F#5 940,000 940,000

T7 Zona escales

C#*D#*E#*F#8 40,000 40,000

T10 Mirador

C#*D#*E#*F#11 360,000 360,000

T13 Zona jocs

C#*D#*E#*F#14 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 1.480,000

m2 Sembra de Trifolium repens amb mitjans manuals , dotació de 2,5kg/H, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior ,la primera sega i reg.

6 FR71151H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona aqüeducte

C#*D#*E#*F#2 120,000 120,000

T4 Zona trinxera

C#*D#*E#*F#5 50,000 50,000

T7 Esplanada

C#*D#*E#*F#8 300,000 300,000

T10 Mirador

C#*D#*E#*F#11 350,000 350,000

T13 Zona jocs

C#*D#*E#*F#14 225,000 225,000

TOTAL AMIDAMENT 1.045,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

7 FR7217K0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aqüeducte fins cami

C#*D#*E#*F#2 900,000 900,000

T4 Esplanada

C#*D#*E#*F#5 900,000 900,000

T7 Zona escales

C#*D#*E#*F#8 200,000 200,000

T10 Mirador

C#*D#*E#*F#11 420,000 420,000

T13 Zona jocs

C#*D#*E#*F#14 840,000 840,000

TOTAL AMIDAMENT 3.260,000

m2 Biomalla de fibres naturals de yute i coco tipus Green net, col.locada en talussos8 FRI2U101

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona aqüeducte fins cami

C#*D#*E#*F#2 Talussos 340,000 340,000

T4 Zona esplanada

C#*D#*E#*F#5 125,330 125,330

T7 Mirador

C#*D#*E#*F#8 450,000 450,000

T10 Zona jocs

C#*D#*E#*F#11 305,000 305,000

TOTAL AMIDAMENT 1.220,330

m2 k-SEMBRA DE CEREALIFERAS9 CEREAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Esplanada

C#*D#*E#*F#2 170,000 170,000

T4 Zona escales

C#*D#*E#*F#5 100,000 100,000

T7 Mirador

C#*D#*E#*F#8 350,000 350,000

T10 Zona jocs

C#*D#*E#*F#11 260,000 260,000

TOTAL AMIDAMENT 880,000

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
MOBILIARI URBACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 4mts. de longitud, amb respatller, col.locat ancorat sobre daus de formigó.1 FQ123L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona aqüeducte

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

T4 Zona jocs

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col.locació de tarima exterior formada per modul amb dues plataformes, ample 1,76mts., llargada 7,20mts.
alçada de pilars 1,20/1,6/2,00mts. amb estructura de suport formada per bigues de 120x200mm., pilars de 120x200mm,
creu d'estabilitat de 45x120mm, tarima de decjking de Thermowood de 26mm. de gruix

2 E9QG7G6J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Esplanada

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

T4 Mirador

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Banc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de formigó blanc decapat, ancorat a paviment amb rasa i massisat
de formigó, longitud total 1,50mts., inclos ancoratge, massissat posterior amb terres procedents de l'excavació, i 1ml. de
paviment d'adoqui en part davantera.

3 FQ131113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Esplanada

C#*D#*E#*F#2 20,000 20,000

T4 Zona escales

C#*D#*E#*F#5 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m Tanca formada per troncs de fusta tractada de 8cm de diàmetre i 95 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida,
colo·locats amb espai de 8cm. de separació, encastada 15 cm en fonament de formigó per deixar 80 cm d'alçaria vista,
inclòs platina, claus d'ancoratge vorada de delimitació de zona de jocs, i porta de dues fulles per pas de 1,60cm

4 FR9AUT80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona jocs

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Estructura de fusta de robinida, tipus BDU, formada per postes verticals de connexió xarxes i cordes, de dimensions totals
12,00x8,35mts. inclòs certificació segosn Normativa Europea EN 1176amb certificat d'instal.lació, col.locat sobre terra,
amb obra civil necessària, paviment de cautxú reciclat de protecció (208m2) ,  i muntatge.

5 FQA25083

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona jocs

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 3mts. de longitud, amb respatller, col.locat ancorat sobre daus de formigó.6 FQ12N011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona jocs

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) ref. 348 de la serie Aparcament de bicicletes
Montana de 8 suports de SANTA&COLE , amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

7 FQZ52281ESL8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona jocs

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

AMIDAMENTS Pàg.: 41

PRESSUPOST  FONT MAGUESOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos1 XPA0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra2 XPA0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministrament, transport,col.locació, muntatge i connexions dels 30 móduls d'escales prefabricades de 0,80 m d'ample i
longitud total de Mòdul amb esglaons de 30cm, de petjada i 16 de contrapetjada per formació d'escales, de 2,40mts.
d'amplada i longitud 46,25mts. en projecció hortizontal. Inclou tots els replans intermedis, daus de formigó inclòs
excavació i armat pel seu recolzament i els 10 mòduls de la llosa prefabricada per a rampa lateral de 0,60 m d'amplada.
Es subministrarà tot el prefabricat amb el tractament superficial antilliscant del formigó, bandes antilliscants a tots els
esgalons i orificis preparats a taller per encastament dels muntants de les baranes. El preu inclou també el tractament de
les juntes entre totes les peces prefabricades, i barana d'acer d'1m. d'alçada pintada.

3 F9V3965A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS AUXILIARS 

 



POUS A RECONTRUIR

Excavacions retro

tan45 1

Profunditat (m) h=Profunditat excavació (m) A C Volum excavació teòrica Area Pou existent Volum Pou existent Volum excavació (m3)

POU 1 9,65 0,65 0,65 5,9 14,78 0,49 0,3185 14,46

POU 2 12,85 3,85 3,85 12,3 364,50 0,49 1,8865 362,61

POU 3 12,25 3,25 3,25 11,1 260,11 0,49 1,5925 258,52

POU 4 13,85 4,85 4,85 14,3 593,03 0,49 2,3765 590,66

POU 5 12,75 3,75 3,75 12,1 345,51 0,49 1,8375 343,67

POU 6 9,65 0,65 0,65 5,9 14,78 0,49 0,3185 14,46

POU 7 5,65 0,65 0,65 5,9 18,19 0,49 0,3185 17,87

Excavació bivalva

h=Profunditat excavació (m) Area "entibació" Volum excavació teòrica(m3) Volum pou existent(m3) Volum excavació (m3)

POU 1 9 16,56 149,04 4,41 144,63

POU 2 9 16,56 149,04 4,41 144,63

POU 3 9 16,56 149,04 4,41 144,63

POU 4 9 16,56 149,04 4,41 144,63

POU 5 9 16,56 149,04 4,41 144,63

POU 6 9 16,56 149,04 4,41 144,63

POU 7 5 16,56 82,8 2,45 80,35

Formigó HA-30

Pous tipus 1 Volum Pou transport i dipòsit Rebliment*

Profunditat (m) Prof. Variable (m) Volum (m3)

POU 1 10,25 3,75 15,93582016 30,52294209 25,79 138,02

POU 6 10,25 3,75 15,93582016 30,52294209 25,79 138,02

POU 7 6,25 1,8 8,537820159 17,42794209 14,66 86,33

Pous tipus 2

Profunditat (m) Prof. Variable inferior (m) Prof. Variable superior (m) Volum (m3)

POU 2 10,25 5 1,95 23,27382016 43,46794209 37,17 476,37

POU 3 13,45 4,55 1,8 21,95982016 40,99294209 34,99 374,16

POU 4 12,85 5 2,95 25,91382016 48,71794209 41,93 700,14

POU 5 14,45 5 1,85 23,00982016 42,94294209 36,70 457,85

Encofrat 

Pous tipus 1

Profunditat (m) Prof. Variable (m) Superficie (m2)

POU 1 10,25 3,75 96,24

POU 6 10,25 3,75 96,24

POU 7 6,25 1,8 46,92

Pous tipus 2

Profunditat (m) Prof. Variable inferior (m) Prof. Variable superior (m) Superficie (m2)

POU 2 10,25 5 1,95 141,92

POU 3 13,45 4,55 1,8 133,16

POU 4 12,85 5 2,95 159,52

POU 5 14,45 5 1,85 140,16

 

 



 

 

MEDICIONES ENLLUMENAT

Armari enllumenat (u) 2 (RIEGOOO)

Arquetas (u)
40x40 30
60x60 6

Luminarias camí (u) 56

Projectors espais (u) DOBLES 10

Cableado (m)

LINEA 1 distancia (m) LINEA 2 distancia (m) LINEA 3 distancia (m)
Q - L1.1 57,3 Q - L2.1 48,5 Linea 807

L1.1-L1.2 18,12 L2.1-L2.2 17,88 L-D1 55
L1.2-L1.3 18,16 L2.2-L2.3 17,92 L-D2 52,4
L1.3-L1.4 18,08 L2.3-L2.4 18,17 L-D3 22,1
L1.4-L1.5 18 L2.4-L2.5 18,02 L-D4 18,4
L1.5-L1.6 15,87 L2.5-L2.6 20,13
L1.6-L1.7 18,21
L1.7-L1.8 10,7
L1.8-L1.9 16,64
L1.9-L1.10 17

L1.10-L1.11 15,22
L1.11-L1.12 16,42
L1.12-L1.13 19,6
L1.13-L1.14 17,93
L1.14-L1.15 16
L1.15-L1.16 17,71
L1.16-L1.17 17,59
L1.17-L1.18 16,9
L1.18-L1.19 17,97
L1.19-L1.20 17,61
L1.20-L1.21 16,98
L1.21-L1.22 17,36
L1.22-L1.23 17,94
L1.23-L1.24 17,76
L1.24-L1.25 16,65
L1.25-L1.26 15,97
L1.26-L1.27 16,66
L1.27-L1.28 18,62
L1.28-L1.29 17,71
L1.29-L1.30 17,71
L1.30-L1.31 16,33
L1.31-L1.32 18,04
L1.32-L1.33 18,31
L1.33-L1.34 17,89
L1.34-L1.35 18,25
L1.35-L1.36 18,08
L1.36-L1.37 17,57
L1.37-L1.38 14,1
L1.38-L1.39 14,06
L1.39-L1.40 13,98
L1.40-L1.41 17,91
L1.41-L1.42 17,34
L1.42-L1.43 12,46
L1.43-L1.44 13,69
L1.44-L1.45 17,37
L1.45-L1.46 17,3
L1.46-L1.47 17,62
L1.47-L1.48 14,1

DERIVACIÓN
L1.18-L1.18.1 17,6

L1.18.1-L1.18.2 18,27

SUBTOTAL (m) Rasa fins camí 43,4 Volum
L1 848,79 Rasa a camí Varq 60 0,7225 4,335
DERIVACIÓ L1 35,87 L1 805,39 Varq 40 0,4225 12,675
L2 140,62 derivació L1 35,87 Szanja fins 0,33
TOTAL (m) 1025,28 L2 97,22 Szanja cami 0,444

derivacions L3 147,9 Sder L3 0,22
L3 954,9 Total 1086,38

TOTAL (m) 1129,78 Sorra 0,258

 

 

 

 

 

 

 



Camí ppal (A+B) Picnic i escales Mirador i jocs Total

Arquetas (u)

Hidrants 3 3

1- Perico comptador i by-pass mestre 1 1 2

2- Perico i by-pass sectorial senzill 2 5 4 11

3- Perico i by-pass sectorial doble 2 2 4

4- Boca reg 3 5 8

9- Armari reg 1 1 2

Difussors Hunter 360º 25 34 59

Difussors Hunter 180º 18 28 46

Longitud tuberies (m)

DN 100 (en tub corrugat DN200) 969,74

DN 50 (en tub corrugat DN100) 213,19 414,6 627,79

DN 32 120,85 297,52 418,37

DN 25 157,01 152,14 309,15

Cable electric (en tub corrugat DN50) 131,25 212,65 343,9

Longitud zanja fora calçada (m) Ample Profunditat

Tub (DN32+DN25) 727,52 0 0

2 Tubs 76,97 40 116,97 0,5 0,7

3 Tubs 36,52 36,52 0,7 0,7

Longitud zanja en calçada (m) Ample Profunditat

1 Tub 747,2 747,2 0,4 1,1

2 Tubs (A) 41,27 131 172,27 0,6 1,1

2 Tubs (B) 110 110 0,5 1,1

3 Tubs 2,5 2,5 0,7 1,1

4 Tubs 44 44 1 1,1

MEDICIONES RIEGO

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº 1 

 

 



Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1,57m2CEREAL k-SEMBRA DE CEREALIFERASP- 1
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€116,32m2E221C472 Formació de pista per zona de jocs, formada per sauló solt contenit amb travesses de fusta, inclòs
formació de caixa de paviment, i base de granulat

P- 2

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€6,54m3E222342B Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora amb bivalva batilon i amb les terres deixades a la vora

P- 3

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,40m2E225T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pmP- 4
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€10,81m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 5

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€33,79m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de piP- 6
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€28,66m3E921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pmP- 7
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€25,91m2E93617D1 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 25 cm, abocat des de camió

P- 8

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

€27,28m2E9G11BB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànicP- 9
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€12,41m2E9G11GN0 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIb+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldadaP- 10
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€9,34mE9GZA524 Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

P- 11

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€3.307,33uE9QG7G6J Subministre i col.locació de tarima exterior formada per modul amb dues plataformes, ample
1,76mts., llargada 7,20mts. alçada de pilars 1,20/1,6/2,00mts. amb estructura de suport formada
per bigues de 120x200mm., pilars de 120x200mm, creu d'estabilitat de 45x120mm, tarima de
decjking de Thermowood de 26mm. de gruix

P- 12

(TRES MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€235,29mEB71UC10 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1,inclos columnes d'inox de 50cm. fixades sobre dau de
formigó ,  elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

P- 13

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

€3.500,00uEE22SG03 Legalització de les instal.lacions d'aigua potebla inclòs i certificat final d'instal.lacions, visat col.legit
d'enginyers i despesses ECA/ICICT.

P- 14

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

€6,00mEFB15452 Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

P- 15

(SIS EUROS)

€8,62mEFB16455 Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

P- 16

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

Pressupost del projecte executiu d´accés a través del parc de Font Magués del barri de Torre Baró
fins passeig de les Aigües al districte de Nou Barris.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€10,61mEFB18452 Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

P- 17

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€39,89mEFB1E452 Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

P- 18

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€2.500,00uEG11SG02 Legalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ, inclòs projecte i certificat final
d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i despesses ECA/ICICT.

P- 19

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€1.307,26utEG11SG03 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica de 1740x1690x260, amb cos de formigó reforçat
amb fibra de vidre segons UNE-EN 1169, porta planxa galvanitzada RAL7035 amb pany JIS,
completament instal.lada. No s'inclou en la partida l'obra civil necessària per la seva implantació.

P- 20

(MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€9,29mEG31S506 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tubP- 21
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€13,79mEG31SSG1 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 25x2,5 mm2 i col.locat en tubP- 22
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€6,67mEG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 23
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€414,73uEJM1USG1 Caudalimetre woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix
horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h, instal.lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de
petit material

P- 24

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

€920,30uEM211218 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 25

(NOU-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€21,21uEN1183L0 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal,
de llauto, muntada superficialment

P- 26

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

€64,77uEN3168K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos
de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i
muntada superficialment

P- 27

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€156,12uEN3198K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos
de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i
muntada superficialment

P- 28

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€142,80uEN42E4J7 Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316,
preu superior i muntada superficialment

P- 29

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€46,70uEN818427 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

P- 30

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€64,00uEN819427 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

P- 31

(SEIXANTA-QUATRE EUROS)
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€18,20uENE16300 Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscatP- 32
(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€47,87uENE19300 Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscatP- 33
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€41,20mF213Z001 Enderroc de metre lineal de paret de pou existent de formigó en masa, armat o manposteria.
Inclosa demolició i extracció a la superficie amb mitjans mecànics.

P- 34

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€11,94m2F2194XK1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 35

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€143,77uF21R1265 Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 36

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€0,52m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 37
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,30m3F222142B Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 38

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€8,97m3F2226241 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 39

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€5,55m3F226470F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 40

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,18m2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 41
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€20,61m3F228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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- 42

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€9,33m3F228F60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

P- 43

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€20,36m2F2316701 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 40%

P- 44

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€17,59d mF231Z001 Lloguer diari de metre lineal d'estrebada metal·lica per a l'execució de pous de més de 5 metres de
profunditat i menys de 15m, de 4x3m de secció, consistent en planxes lliscants i cambres DK doble
guia RS596 monocodal RS segons oferta de Iguazurri o similar. Profunditat màxima estrebada 9m.

P- 45

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€449,37UF231Z002 Muntatge o desmuntatge de la totalitat de l'estrebada metàl.lica per a pou fins a 15 metres de
profunditat formada per planxes lliscants i cambres DK doble guia de RS596 monocodal RS de
Iguazurri o similar.

P- 46

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€493,97UF231Z003 Transport fins a 650 km, inclosa càrrega i descàrrega sobre camio, de planxes lliscants i cambra
DK doble guia RS596 monocodal RS de Iguazurri o similar.

P- 47

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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€7,07m3F2R642A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

P- 48

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€9,89m3F2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

P- 49

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€12,75m3F2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

P- 50

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,19kgF31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 51

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€81,19m3F32515G1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

P- 52

(VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€96,26m3F325Z001 Formigó per a murs de contenció , HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 53

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€22,57m2F32D3A06 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m

P- 54

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€94,43m3F3J2271C Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada

P- 55

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€81,81M3F936Z002 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE
CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

P- 56

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€39,71m2F9B11121 Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat, inclòs plantació de gespa en junts.

P- 57

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€4.120,55mF9V3965A Subministrament, transport,col.locació, muntatge i connexions dels 30 móduls d'escales
prefabricades de 0,80 m d'ample i longitud total de Mòdul amb esglaons de 30cm, de petjada i 16
de contrapetjada per formació d'escales, de 2,40mts. d'amplada i longitud 46,25mts. en projecció
hortizontal. Inclou tots els replans intermedis, daus de formigó inclòs excavació i armat pel seu
recolzament i els 10 mòduls de la llosa prefabricada per a rampa lateral de 0,60 m d'amplada. Es
subministrarà tot el prefabricat amb el tractament superficial antilliscant del formigó, bandes
antilliscants a tots els esgalons i orificis preparats a taller per encastament dels muntants de les
baranes. El preu inclou també el tractament de les juntes entre totes les peces prefabricades, i
barana d'acer d'1m. d'alçada pintada.

P- 58

(QUATRE MIL  CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€190,92UFD1BZ001 REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA P7 DE FOSA DUCTIL, COL·LOCADA AMB MORTER,
SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE CLABSA.

P- 59

(CENT NORANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€429,07UFD1BZ002 REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA 10 DE FOSA DUCTIL de 50x100, COL·LOCADA AMB
MORTER, SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE CLABSA.

P- 60

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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€26,32mFD56Z001 Formació de cuneta de formigó in situ de 70x30cm mides exteriors, de 60x20 mides interiors, de
forma triangular, situat el seu vèrtex a 2/3 de la base. Feta de formigó HM-20/P/10 i enconfrada a
ambdues cares, la exterior per ser vista. Acabat lliscat manual.  Totes les feines incloses

P- 61

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

€134,64uFD5JZ001 Caixa per a embornal de 70x30cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 62

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€142,18mFD5JZ002 Caixa per a reixa transversal de 50cm d'amplada, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 63

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€24,27mFD7FC575 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

P- 64

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€33,69mFD7FZ001 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i collat a paret amb
argolles de polipropilé.

P- 65

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€47,92uFDB2746B Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per
a tub de diàmetre 50 cm

P- 66

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€113,26mFDB2Z001 Subministrament i col.locació de cubeta de gres de 300mm de diàmetreP- 67
(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€174,08m3FDB2Z002 Formigó de consistència fluida R=20 N7Mm2 classe IIa+Qb en obres de clavegueram en mina,
col.locat amb bomba

P- 68

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€12,36m3FDB2Z003 Regularització de pendents i formació de tocs per a encofrat de cubetes de fins a 40cm de
diàmetres amb morter de ciment Portland MCP-3.

P- 69

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€14,23mlFDB2Z004 Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per bombament de 120mm de diàmetre,
inclós tragí per l'interior de clavegueres visistables fins a 12m d'amplada.

P- 70

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€18,71m2FDB2Z005 Acabat manual amb formigó HM-20 IIa+Qb, en soleres de clavegueres visitables de fins a 2m
d'amplada

P- 71

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€203,58mFDD15525 Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10

P- 72

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€96,40mFDD1A095 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:2:10

P- 73

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€17,63uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 74

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€373,80UFDDZU010 BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE
1000X1000 MM I TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

P- 75

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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€4,58mFDG51311 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades

P- 76

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€0,32mFDGZU010 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- 77

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€85,01uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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- 78

(VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€127,74uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 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- 79

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€127,11uFDK2U565 Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x100 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

P- 80

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€49,07uFDK2Z001 Subministrament i col.locació de reixa tipus tràmex per a pou de clavegueram de mides
aproximades 1.5x0.7. Totalmenta acabada i instalada. Cargoleria inclosa.

P- 81

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€190,66uFDK2Z002 Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 80x80x200 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

P- 82

(CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€139,83uFDK2Z003 Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x120 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

P- 83

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€30,47uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 84

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€55,74uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 85

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€80,95uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil ISO 1053/EN1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb
certificat AENOR de producte vigent i superficie metàl·lica antilliscant.

P- 86

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,72mFG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

P- 87

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€2,91mFG22RJ1K Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

P- 88

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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€8,12mFG22RQ1K Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

P- 89

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€2,93mFG380020 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. tot inclòs.

P- 90

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€79,73uFGD2224D Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

P- 91

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€6.435,08uFHM1SG02 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària del tipus PRIM
CMF-120 o equivalent de Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer
galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó,
completament instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i elements d'elevació.S'inclou el
cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de fusibles en base.

P- 92

(SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€415,89uFHN9Z001 Subministrament i col.locació de lluminàira Milos SXF led de simon lighting o similar, 39w, òptica rf,
3000ºk, amb regulació cad, enganxada a suport troncocònic mijançant adaptador i totalment
instal.lada. totes les peces de cargoleria i subjecció incloses. incloses les feines de connexionat a
xarxa elèctrica i posada en funcionament.

P- 93

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€145,89uFHN9Z002 Subministrament i col.locació de adaptador per a lluminària tipus MILOS SXF de Simon Lighting o
similar de leds, pintat amb oxicor. Totalment muntat i acabat.

P- 94

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€1.271,47uFHQ62SG1 Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power led de 115 W, de forma
rectangularcompletament instal.lat inclòs accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades.

P- 95

(MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€639,99uFHR1Z001 Subministrament i col.locació de columna troncoconica d'acer galvanitzat pintada de OXICOR (simil
CORTEN) de 4m d'alçada model CL1 de Simon Lighting o similar, que compleix amb el plec de
l'Ajuntament de Barcelona. Inclós l'acabat Rilsan anticorrosiu a la base de cada unitat. Inclos
fonament, cargoleria. Totalment muntada i instal.lada.

P- 96

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€233,50uFJS1U001 Boca de reg de 1''1/2 tipus Ajuntament de Barcelona amb racord de connexió roscart, sota
paviment d'acord als detalls de projecte.

P- 97

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€20,08uFJS2USG1 Difussor per a instal.lacions de reg del tipus Hunter model Rotator MP1000 180º/360º muntat sobe
asperssor del tipus PROS-04-PRS-30 per a un abast de 3,5 m amb vàlvula de regulació de pressió
de 2,1 bars inclòs accesoris de muntatge.

P- 98

(VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€1.525,80uFJSAU020 Central de reg per a 12 zones de reg del tipus Hunter model ACC amb equip de control
SOLARSYNC en muntatge superficial completament instal.lada i configurada d'acord a les
prescripcions del Consistori.

P- 99

(MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€118,76uFJSBU120 Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac,
presa 1'', tipus BSP 200 PGA de Rain-Bird o equivalent, instal.lada

P- 100

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€6.900,42uFQ123L2 Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 4mts. de longitud, amb respatller, col.locat ancorat
sobre daus de formigó.

P- 101

(SIS MIL NOU-CENTS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€5.891,15uFQ12N011 Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 3mts. de longitud, amb respatller, col.locat ancorat
sobre daus de formigó.

P- 102

(CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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€959,69uFQ131113 Banc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de formigó blanc decapat, ancorat a
paviment amb rasa i massisat de formigó, longitud total 1,50mts., inclos ancoratge, massissat
posterior amb terres procedents de l'excavació, i 1ml. de paviment d'adoqui en part davantera.

P- 103

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€27.836,68uFQA25083 Estructura de fusta de robinida, tipus BDU, formada per postes verticals de connexió xarxes i
cordes, de dimensions totals 12,00x8,35mts. inclòs certificació segosn Normativa Europea EN
1176amb certificat d'instal.lació, col.locat sobre terra, amb obra civil necessària, paviment de cautxú
reciclat de protecció (208m2) ,  i muntatge.

P- 104

(VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€2.597,12uFQZ52281ESL8 Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) ref. 348 de la serie
Aparcament de bicicletes Montana de 8 suports de SANTA&COLE , amb capacitat per a 8
bicicletes, fixat mecànicament

P- 105

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

€32,94m3FR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 106

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€76,77m3FR3P8602 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 107

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€1,53m2FR71151H Sembra de Trifolium repens amb mitjans manuals , dotació de 2,5kg/H, amb mitjans manuals, en
un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior ,la primera sega i reg.

P- 108

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€1,14m2FR7217K0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

P- 109

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€23,96m2FR743L11 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial fastuca
erundinàcea, inclòs preparació de la base. Inclou reg. Tipus C4

P- 110

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€149,99mFR9AUT80 Tanca formada per troncs de fusta tractada de 8cm de diàmetre i 95 cm de llarg amb l'aresta de
coronament arrodonida, colo·locats amb espai de 8cm. de separació, encastada 15 cm en
fonament de formigó per deixar 80 cm d'alçaria vista, inclòs platina, claus d'ancoratge vorada de
delimitació de zona de jocs, i porta de dues fulles per pas de 1,60cm

P- 111

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€7,81m2FRI2U101 Biomalla de fibres naturals de yute i coco tipus Green net, col.locada en talussosP- 112
(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 113
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€2,78m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 114

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,64m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 115
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€8,40m3G2264111 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, 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- 116

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€4,05m3G2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportacióP- 117
(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€20,11m2K4D22A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

P- 118

(VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€77,54m2K618Z001 Mur format per paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment reblert de formigo i barres corrugades d'acer, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons
la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclosa part proporcional de sabata.

P- 119

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€77,36tM9RHU510 Estesa amb estenedora petita de mes de 6 m2 de superfície en obres de reparació, de capa de
base o intermitja de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 G
(G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa , estesa i compactada i reg
d'adherencia amb emulsió ECI

P- 120

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€38.435,58paXPA0001 Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obraP- 121
(TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS)

€50.000,00paXPA0002 Partida alçada a justificar per a imprevistosP- 122
(CINQUANTA MIL EUROS)

€120,00UXPA0008 Subministrament i aplicació de tractament antienganxines i antigraffitis fins a 3 metres d'alçada
tipus HLG.

P- 123

(CENT VINT EUROS)

Barcelona, Març 2014
L´autor del projecte

Santiago Canela Ribas

santi
Firma Santiago
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2CEREAL k-SEMBRA DE CEREALIFERASP- 1  €1,57

BR4U1H00 Barreja de llavors €0,15540
FRF134S0 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a camió

cisterna, amb una aportació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut fins al
punt de càrrega no superior a 2 km

€0,24199

Altres conceptes 1,17 €

m2E221C472 Formació de pista per zona de jocs, formada per sauló solt contenit amb
travesses de fusta, inclòs formació de caixa de paviment, i base de granulat

P- 2  €116,32

Altres conceptes 116,32 €

m3E222342B Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i amb les
terres deixades a la vora

P- 3  €6,54

Altres conceptes 6,54 €

m2E225T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
pm

P- 4  €1,40

Altres conceptes 1,40 €

m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 5  €10,81

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

€6,01965

Altres conceptes 4,79 €

m2E4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb
tauler de fusta de pi

P- 6  €33,79

B0A31000 Clau acer €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,41580
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,40240
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,31015
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,33100
B0DZA000 Desencofrant €0,10520

Altres conceptes 31,11 €

m3E921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pmP- 7  €28,66

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

Altres conceptes 6,86 €

m2E93617D1 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, abocat des de camió

P- 8  €25,91

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

€16,32550

Altres conceptes 9,58 €

m2E9G11BB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic

P- 9  €27,28

B064E35B Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

€11,21988

E923RB91 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

€6,15022

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

€0,55627

F2R45069 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

€1,08361
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 8,27 €

m2E9G11GN0 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIb+E, de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada

P- 10  €12,41

B065CD6C Formigó HA-30/P/10/IIb+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIb+E

€4,16393

B0B34121 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

€1,53600

Altres conceptes 6,71 €

mE9GZA524 Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de
fondària, amb mitjans mecànics

P- 11  €9,34

Altres conceptes 9,34 €

uE9QG7G6J Subministre i col.locació de tarima exterior formada per modul amb dues
plataformes, ample 1,76mts., llargada 7,20mts. alçada de pilars
1,20/1,6/2,00mts. amb estructura de suport formada per bigues de
120x200mm., pilars de 120x200mm, creu d'estabilitat de 45x120mm, tarima
de decjking de Thermowood de 26mm. de gruix

P- 12  €3.307,33

B9QG7G6J Subministre i col.locació de tarima exterior formada per modul amb dues
plataformes, ample 1,76mts., llargada 7,20mts. alçada de pilars
1,20/1,6/2,00mts. amb estructura de suport formada per bigues de
120x200mm., pilars de 120x200mm, creu d'estabilitat de 45x120mm, tarima
de decjking de Thermowood de 26mm. de gruix

€3.307,33000

Altres conceptes 0,00 €

mEB71UC10 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1,inclos
columnes d'inox de 50cm. fixades sobre dau de formigó , elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

P- 13  €235,29

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€35,68334

B147UC10 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1

€4,52550

EB71UH20 Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

€68,74114

EB71US10 Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a
suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura,
coberta o paviment amb fixacions mecàniques

€125,59152

Altres conceptes 0,75 €

uEE22SG03 Legalització de les instal.lacions d'aigua potebla inclòs i certificat final
d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i despesses ECA/ICICT.

P- 14  €3.500,00

BE22DF01 LEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ
Legalització de les instal.lacions de CLIMATITZACIO, inclòs projecte i
certificat final d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i despesses
ECA/ICICT.

€3.500,00000

Altres conceptes 0,00 €

mEFB15452 Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 15  €6,00

B0A71B00 Abraçadora metàl.,d/int.=26mm €0,50700
BFB15400 Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de

pressió nominal segons UNE 53131
€0,24480

BFWB1505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,75000

BFYB1505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,02000

Altres conceptes 4,48 €
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mEFB16455 Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 16  €8,62

BFB16400 Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal segons UNE 53131

€0,39780

BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

€1,04100

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,02000

Altres conceptes 7,16 €

mEFB18452 Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 17  €10,61

B0A71J00 Abraçadora metàl.,d/int.=50mm €0,62100
BFB18400 Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de

pressió nominal segons UNE 53131
€0,96900

BFWB1805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

€2,25900

BFYB1805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,05000

Altres conceptes 6,71 €

mEFB1E452 Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 18  €39,89

B0A71N00 Abraçadora metàl.,d/int.=110mm €2,11500
BFB1E400 Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal segons UNE 53131
€4,47780

BFWB1E05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

€22,75800

BFYB1E05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,24000

Altres conceptes 10,30 €

uEG11SG02 Legalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ, inclòs
projecte i certificat final d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i despesses
ECA/ICICT.

P- 19  €2.500,00

BG11DF01 Legalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ, inclòs
projecte i certificat final d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i despesses
ECA/ICICT.

€2.500,00000

Altres conceptes 0,00 €

utEG11SG03 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica de 1740x1690x260, amb
cos de formigó reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1169, porta planxa
galvanitzada RAL7035 amb pany JIS, completament instal.lada. No s'inclou
en la partida l'obra civil necessària per la seva implantació.

P- 20  €1.307,26

BG11SG03 Armari prefabric Z10/TMF1 €850,00000
BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €9,96000

Altres conceptes 447,30 €

mEG31S506 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6
mm2 i col.locat en tub

P- 21  €9,29

BG31S500 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de
policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura
lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 6 mm2

€7,50000

Altres conceptes 1,79 €

mEG31SSG1 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 25x2,5
mm2 i col.locat en tub

P- 22  €13,79
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BG31SSG1 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de

policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura
lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 10 mm2

€12,00000

Altres conceptes 1,79 €

mEG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 23  €6,67

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 €0,84660
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,32000

Altres conceptes 5,50 €

uEJM1USG1 Caudalimetre woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars de
calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a
40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim
de 35 m3/h, instal.lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material

P- 24  €414,73

BJM1U010 Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars, de
calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a
40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim
de 35 m3/h

€330,29000

Altres conceptes 84,44 €

uEM211218 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

P- 25  €920,30

BM211210 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

€784,37000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants €1,65000
Altres conceptes 134,28 €

uEN1183L0 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar
de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment

P- 26  €21,21

BN1183L0 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10
bar de pressió nominal, de llauto

€10,02000

Altres conceptes 11,19 €

uEN3168K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 27  €64,77

BN3168K0 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt

€55,82000

Altres conceptes 8,95 €

uEN3198K7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 28  €156,12

BN3198K0 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de
pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt

€142,69000

Altres conceptes 13,43 €

uEN42E4J7 Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 125
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i
papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment

P- 29  €142,80

BN42E4J0 Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona
d'acer inoxidable AISI 316, preu superior

€136,98000

Altres conceptes 5,82 €

uEN818427 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

P- 30  €46,70
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BN818420 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16

bar de PN, de bronze, preu alt
€35,51000

Altres conceptes 11,19 €

uEN819427 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

P- 31  €64,00

BN819420 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt

€50,57000

Altres conceptes 13,43 €

uENE16300 Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó i muntat roscat

P- 32  €18,20

BNE16300 Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de llautó

€7,01000

Altres conceptes 11,19 €

uENE19300 Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó i muntat roscat

P- 33  €47,87

BNE19300 Filtre colador per a muntar roscat, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de llautó

€25,49000

Altres conceptes 22,38 €

mF213Z001 Enderroc de metre lineal de paret de pou existent de formigó en masa, armat
o manposteria. Inclosa demolició i extracció a la superficie amb mitjans
mecànics.

P- 34  €41,20

Altres conceptes 41,20 €

m2F2194XK1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 35  €11,94

Altres conceptes 11,94 €

uF21R1265 Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport
de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 36  €143,77

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

€4,50000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

€27,20000

Altres conceptes 112,07 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 37  €0,52

Altres conceptes 0,52 €

m3F222142B Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 38  €5,30

Altres conceptes 5,30 €

m3F2226241 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
no classificat, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 39  €8,97

Altres conceptes 8,97 €

m3F226470F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

P- 40  €5,55

Altres conceptes 5,55 €

m2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 41  €1,18
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Altres conceptes 1,18 €

m3F228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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- 42  €20,61

Altres conceptes 20,61 €

m3F228F60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 43  €9,33

Altres conceptes 9,33 €

m2F2316701 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 40%

P- 44  €20,36

B0A31000 Clau acer €0,10350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,66320
B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a

30 usos
€0,18523

Altres conceptes 18,41 €

d mF231Z001 Lloguer diari de metre lineal d'estrebada metal·lica per a l'execució de pous
de més de 5 metres de profunditat i menys de 15m, de 4x3m de secció,
consistent en planxes lliscants i cambres DK doble guia RS596 monocodal
RS segons oferta de Iguazurri o similar. Profunditat màxima estrebada 9m.

P- 45  €17,59

Sense descomposició 17,59 €

UF231Z002 Muntatge o desmuntatge de la totalitat de l'estrebada metàl.lica per a pou fins
a 15 metres de profunditat formada per planxes lliscants i cambres DK doble
guia de RS596 monocodal RS de Iguazurri o similar.

P- 46  €449,37

Altres conceptes 449,37 €

UF231Z003 Transport fins a 650 km, inclosa càrrega i descàrrega sobre camio, de planxes
lliscants i cambra DK doble guia RS596 monocodal RS de Iguazurri o similar.

P- 47  €493,97

Altres conceptes 493,97 €

m3F2R642A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 48  €7,07

Altres conceptes 7,07 €

m3F2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P- 49  €9,89

B2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

€9,88900

Altres conceptes 0,00 €

m3F2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P- 50  €12,75

B2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

€12,75000

Altres conceptes 0,00 €

kgF31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 51  €1,19

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00556
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Altres conceptes 1,18 €

m3F32515G1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat des de camió

P- 52  €81,19

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

€66,57000

Altres conceptes 14,62 €

m3F325Z001 Formigó per a murs de contenció , HA-30/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 53  €96,26

B065E60B Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€69,93000

Altres conceptes 26,33 €

m2F32D3A06 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m

P- 54  €22,57

B0A31000 Clau acer €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,83992
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,08646
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,20745
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos €1,17667
B0DZA000 Desencofrant €0,21040
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm €0,33000

Altres conceptes 19,60 €

m3F3J2271C Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora, amb la cara exterior concertada

P- 55  €94,43

B0442700 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg
de pes

€20,00460

Altres conceptes 74,43 €

M3F936Z002 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE RESISTENCIA DE 20
N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL.

P- 56  €81,81

B0606220 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

€69,42600

Altres conceptes 12,38 €

m2F9B11121 Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de
gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs plantació de
gespa en junts.

P- 57  €39,71

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €1,42652
B9F29100 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de gruix,

preu superior
€28,56000

FR71370L Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa
lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2

€0,73432

Altres conceptes 8,99 €
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mF9V3965A Subministrament, transport,col.locació, muntatge i connexions dels 30 móduls
d'escales prefabricades de 0,80 m d'ample i longitud total de Mòdul amb
esglaons de 30cm, de petjada i 16 de contrapetjada per formació d'escales,
de 2,40mts. d'amplada i longitud 46,25mts. en projecció hortizontal. Inclou
tots els replans intermedis, daus de formigó inclòs excavació i armat pel seu
recolzament i els 10 mòduls de la llosa prefabricada per a rampa lateral de
0,60 m d'amplada. Es subministrarà tot el prefabricat amb el tractament
superficial antilliscant del formigó, bandes antilliscants a tots els esgalons i
orificis preparats a taller per encastament dels muntants de les baranes. El
preu inclou també el tractament de les juntes entre totes les peces
prefabricades, i barana d'acer d'1m. d'alçada pintada.

P- 58  €4.120,55

B09W2U001-B Subministrament, transport,col.locació, muntatge i connexions dels 30
móduls d'escales prefabricades de 0,80 m d'ample i longitud total de Mòdul
amb esglaons de 30cm, de petjada i 16 de contrapetjada per formació
d'escales, de 2,40mts. d'amplada i longitud 46,25mts. en projecció
hortizontal. Inclou tots els replans intermedis, daus de formigó prefabricats
pel seu recolzament i els 10 mòduls de la llosa prefabricada per a rampa
lateral de 0,60 m d'amplada. Es subministrarà tot el prefabricat amb el
tractament superficial antilliscant del formigó, bandes antilliscants a tots els
esgalons i orificis preparats a taller per encastament dels muntants de les
baranes. El preu inclou també el tractament de les juntes entre totes les
peces prefabricades, i passamà d'nox

€2.441,00000

E31B4000 Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2

€16,53337

E89BMDP0 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb
pintura de partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

€14,37996

EB121JBM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

€1.424,59220

F31522H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

€224,04153

Altres conceptes 0,00 €

UFD1BZ001 REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA P7 DE FOSA DUCTIL,
COL·LOCADA AMB MORTER, SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE
CLABSA.

P- 59  €190,92

BD1BU050 REIXA EMBORNAL BARCELONA P7 DE FOSA DUCTIL, COL·LOCADA
AMB MORTER

€171,66000

Altres conceptes 19,26 €

UFD1BZ002 REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA 10 DE FOSA DUCTIL de 50x100,
COL·LOCADA AMB MORTER, SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE
CLABSA.

P- 60  €429,07

BD1BZ001 REIXA EMBORNAL BARCELONA 10 DE FOSA DUCTIL de 50x100CM,
COL·LOCADA AMB MORTER

€409,81000

Altres conceptes 19,26 €

mFD56Z001 Formació de cuneta de formigó in situ de 70x30cm mides exteriors, de 60x20
mides interiors, de forma triangular, situat el seu vèrtex a 2/3 de la base. Feta
de formigó HM-20/P/10 i enconfrada a ambdues cares, la exterior per ser
vista. Acabat lliscat manual.  Totes les feines incloses

P- 61  €26,32

B0111000 Aigua €0,00050
B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€8,65200

B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos €1,12000
Altres conceptes 16,55 €

uFD5JZ001 Caixa per a embornal de 70x30cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 62  €134,64

B0111000 Aigua €0,00375
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€1,10814
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€5,68062

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€15,99990

Altres conceptes 111,85 €

mFD5JZ002 Caixa per a reixa transversal de 50cm d'amplada, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 63  €142,18

B0111000 Aigua €0,00375
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€1,10814

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,68062

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€17,00000

Altres conceptes 118,39 €

mFD7FC575 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 64  €24,27

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

€23,30000

Altres conceptes 0,97 €

mFD7FZ001 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i collat a paret amb argolles de polipropilé.

P- 65  €33,69

BD7F7370 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

€11,59000

Altres conceptes 22,10 €

uFDB2746B Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm

P- 66  €47,92

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€30,12450

Altres conceptes 17,80 €

mFDB2Z001 Subministrament i col.locació de cubeta de gres de 300mm de diàmetreP- 67  €113,26

Sense descomposició 113,26 €

m3FDB2Z002 Formigó de consistència fluida R=20 N7Mm2 classe IIa+Qb en obres de
clavegueram en mina, col.locat amb bomba

P- 68  €174,08

Sense descomposició 174,08 €

m3FDB2Z003 Regularització de pendents i formació de tocs per a encofrat de cubetes de
fins a 40cm de diàmetres amb morter de ciment Portland MCP-3.

P- 69  €12,36

Sense descomposició 12,36 €

mlFDB2Z004 Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per bombament de
120mm de diàmetre, inclós tragí per l'interior de clavegueres visistables fins a
12m d'amplada.

P- 70  €14,23

Sense descomposició 14,23 €

m2FDB2Z005 Acabat manual amb formigó HM-20 IIa+Qb, en soleres de clavegueres
visitables de fins a 2m d'amplada

P- 71  €18,71

Sense descomposició 18,71 €
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mFDD15525 Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10

P- 72  €203,58

B0111000 Aigua €0,00625
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€1,60199

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€19,80840

Altres conceptes 182,16 €

mFDD1A095 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10

P- 73  €96,40

BDD1A090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada €69,18450
Altres conceptes 27,22 €

uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de
pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 74  €17,63

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes €3,86000
Altres conceptes 13,77 €

UFDDZU010 BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU
DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE
DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

P- 75  €373,80

B0710250 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL,
DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

€1,20238

BDDZU010 BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU
DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE
DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124

€354,80000

Altres conceptes 17,80 €

mFDG51311 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

P- 76  €4,58

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

€1,68000

Altres conceptes 2,90 €

mFDGZU010 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- 77  €0,32

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,11220
Altres conceptes 0,21 €

uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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- 78  €85,01

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

sacs
€0,38544

B0F1K2A1 Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€10,07906

Altres conceptes 74,54 €
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uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 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- 79  €127,74

B0111000 Aigua €0,00250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€0,50589

B0F1K2A1 Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€15,22553

Altres conceptes 112,01 €

uFDK2U565 Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x100 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

P- 80  €127,11

B0111000 Aigua €0,00250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€0,60225

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€14,50100

Altres conceptes 112,00 €

uFDK2Z001 Subministrament i col.locació de reixa tipus tràmex per a pou de clavegueram
de mides aproximades 1.5x0.7. Totalmenta acabada i instalada. Cargoleria
inclosa.

P- 81  €49,07

B0111000 Aigua €0,00250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€0,60225

Altres conceptes 48,47 €

uFDK2Z002 Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 80x80x200 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

P- 82  €190,66

B0111000 Aigua €0,00375
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€0,90338

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€21,75000

Altres conceptes 168,00 €

uFDK2Z003 Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x120 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

P- 83  €139,83

B0111000 Aigua €0,00275
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€0,66248

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

€15,95000

Altres conceptes 123,21 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 84  €30,47

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

€0,17611

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

€15,10000

Altres conceptes 15,19 €
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uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 85  €55,74

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

€0,26416

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

€35,94000

Altres conceptes 19,54 €

uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil ISO 1053/EN1563, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb certificat AENOR de producte vigent i
superficie metàl·lica antilliscant.

P- 86  €80,95

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

€0,22223

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

€61,19000

Altres conceptes 19,54 €

mFG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 87  €1,72

BG22RB10 Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

€0,58140

Altres conceptes 1,14 €

mFG22RJ1K Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 88  €2,91

BG22RJ10 Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

€1,77480

Altres conceptes 1,14 €

mFG22RQ1K Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 89  €8,12

BG22RQ10 Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

€6,67080

Altres conceptes 1,45 €

mFG380020 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou
connexions i proves, subministrament i col·locació. tot inclòs.

P- 90  €2,93

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 €0,84660
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,14000

Altres conceptes 1,94 €

uFGD2224D Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície
0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

P- 91  €79,73

BGD22240 Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 2,5 mm de gruix

€68,15000

BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra €4,04000
Altres conceptes 7,54 €
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uFHM1SG02 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m
d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de Fundición Benito, equipada
amb soportació per projectors d'acer galvanitzat, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó, completament
instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i elements
d'elevació.S'inclou el cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i
caixa de fusibles en base.

P- 92  €6.435,08

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€98,78000

BHM1SG01 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

€1.750,00000

BHQ62SG1 Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb
làmpada d'halogenurs metàl.lics de 250 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip

€3.750,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €39,85000
Altres conceptes 796,45 €

uFHN9Z001 Subministrament i col.locació de lluminàira Milos SXF led de simon lighting o
similar, 39w, òptica rf, 3000ºk, amb regulació cad, enganxada a suport
troncocònic mijançant adaptador i totalment instal.lada. totes les peces de
cargoleria i subjecció incloses. incloses les feines de connexionat a xarxa
elèctrica i posada en funcionament.

P- 93  €415,89

BHN9Z001 Lluminària model Milos SXF, 39W, òptica RF, 3000K, amb regulació cap €400,00000
Altres conceptes 15,89 €

uFHN9Z002 Subministrament i col.locació de adaptador per a lluminària tipus MILOS SXF
de Simon Lighting o similar de leds, pintat amb oxicor. Totalment muntat i
acabat.

P- 94  €145,89

BHN9Z002 Adaptador per Milos SXF per la subjecció a columna troncocònica, pintat en
OXICOR

€130,00000

Altres conceptes 15,89 €

uFHQ62SG1 Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power led de 115
W, de forma rectangularcompletament instal.lat inclòs accesoris de muntatge i
soportacions galvanitzades.

P- 95  €1.271,47

BHQ62SG1 Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb
làmpada d'halogenurs metàl.lics de 250 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip

€1.250,00000

Altres conceptes 21,47 €

uFHR1Z001 Subministrament i col.locació de columna troncoconica d'acer galvanitzat
pintada de OXICOR (simil CORTEN) de 4m d'alçada model CL1 de Simon
Lighting o similar, que compleix amb el plec de l'Ajuntament de Barcelona.
Inclós l'acabat Rilsan anticorrosiu a la base de cada unitat. Inclos fonament,
cargoleria. Totalment muntada i instal.lada.

P- 96  €639,99

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€15,59888

BHR1Z001 Columna troncocònica de 4 metres d'alçda d'acer galvanitzat model CL1 de
Simon Lighting o similar, amb l'acabat Rilsan i pintat en OXICOR (simil
corten). Segons prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona

€550,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €39,85000
Altres conceptes 34,54 €

uFJS1U001 Boca de reg de 1''1/2 tipus Ajuntament de Barcelona amb racord de connexió
roscart, sota paviment d'acord als detalls de projecte.

P- 97  €233,50

BJS1USG1 Boca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus Barcelona, amb entrada
lateral, inclús caixa i marc de fosa

€175,00000

Altres conceptes 58,50 €
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uFJS2USG1 Difussor per a instal.lacions de reg del tipus Hunter model Rotator MP1000
180º/360º muntat sobe asperssor del tipus PROS-04-PRS-30 per a un abast
de 3,5 m amb vàlvula de regulació de pressió de 2,1 bars inclòs accesoris de
muntatge.

P- 98  €20,08

BJS2USG1 Aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m a 2,5 bars, tipus
T-Bird sèrie T-22 de Rain-Bird o equivalent

€15,00000

Altres conceptes 5,08 €

uFJSAU020 Central de reg per a 12 zones de reg del tipus Hunter model ACC amb equip
de control SOLARSYNC en muntatge superficial completament instal.lada i
configurada d'acord a les prescripcions del Consistori.

P- 99  €1.525,80

BJSAUSG1 Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb
pantalla LCD, tipus Image 6 de Rain-Bird o equivalent

€1.475,00000

Altres conceptes 50,80 €

uFJSBU120 Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb
solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200 PGA de Rain-Bird o equivalent,
instal.lada

P- 100  €118,76

BJSBU120 Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb
solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200 PGA de Rain-Bird o equivalent

€108,60000

Altres conceptes 10,16 €

uFQ123L2 Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 4mts. de longitud, amb
respatller, col.locat ancorat sobre daus de formigó.

P- 101  €6.900,42

BQ123L01 Banc model ´´Comunitari´´ de Santa & Cole de 4mts. amb reespatller €6.750,00000
Altres conceptes 150,42 €

uFQ12N011 Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 3mts. de longitud, amb
respatller, col.locat ancorat sobre daus de formigó.

P- 102  €5.891,15

BQ12N010 Banc model ´´Comunitari´´ de Santa & Cole de 3mts. amb reespatller €5.770,00000
Altres conceptes 121,15 €

uFQ131113 Banc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de formigó blanc
decapat, ancorat a paviment amb rasa i massisat de formigó, longitud total
1,50mts., inclos ancoratge, massissat posterior amb terres procedents de
l'excavació, i 1ml. de paviment d'adoqui en part davantera.

P- 103  €959,69

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 €0,19638
BQ131113 Banc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de formigó blanc

decapat, longitud total 1,50mts.
€855,00000

F226470F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95 % del PM

€2,88635

F9B11121 Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de
gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs plantació de
gespa en junts.

€55,59219

Altres conceptes 46,02 €

uFQA25083 Estructura de fusta de robinida, tipus BDU, formada per postes verticals de
connexió xarxes i cordes, de dimensions totals 12,00x8,35mts. inclòs
certificació segosn Normativa Europea EN 1176amb certificat d'instal.lació,
col.locat sobre terra, amb obra civil necessària, paviment de cautxú reciclat de
protecció (208m2) ,  i muntatge.

P- 104  €27.836,68

BDU00001 esquelt format per troncs de fusta de robinida format per postes verticals i de
connexi´po, xarxes, cordes de diemnsions totals 12,00x8,35mts.

€24.060,00000

Altres conceptes 3.776,68 €

uFQZ52281ESL8 Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) ref.
348 de la serie Aparcament de bicicletes Montana de 8 suports de
SANTA&COLE , amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

P- 105  €2.597,12
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BQZ52281ESL8 Aparcament de bicicletes MONTANA de SANTA & COLE de 8 suports,

llargària total 5,03m. Suport format per un tub d'acer inoxidable AISI 304
acabat esmerilat, corbat de diàmetre 33mm amb platines en els extrems per
a la fixació al paviment. Pinça d'unió de dos suports realitzada en polipropilè
de color negre i acer inoxidable acabat esmerilat AISI 304. L'aparcament
s'entrega desmuntat, amb l'element s'adjunten les instruccions de muntatge.
Es fixa al paviment mitjançant dos cargols d'acer inoxidable per platina. No
necessita manteniment. Pes: 128kg. , ref. 348 de la serie Aparcament de
bicicletes Montana de 8 suports de SANTA&COLE

€2.570,00000

Altres conceptes 27,12 €

m3FR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 106  €32,94

BR3P2310 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

€27,65070

Altres conceptes 5,29 €

m3FR3P8602 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 107  €76,77

B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm €64,96991
Altres conceptes 11,80 €

m2FR71151H Sembra de Trifolium repens amb mitjans manuals , dotació de 2,5kg/H, amb
mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior ,la primera sega i reg.

P- 108  €1,53

BR4U1H00 Barreja de llavors €0,10360
FRF134S0 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a camió

cisterna, amb una aportació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut fins al
punt de càrrega no superior a 2 km

€0,24199

Altres conceptes 1,18 €

m2FR7217K0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

P- 109  €1,14

B0111000 Aigua €0,00250
BR34J000 Bioactivador microbià €0,09930
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,36945
BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent €0,18270
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,18400
BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N
€0,14460

Altres conceptes 0,16 €

m2FR743L11 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa
especial fastuca erundinàcea, inclòs preparació de la base. Inclou reg. Tipus
C4

P- 110  €23,96

B0111000 Aigua €0,01250
BR4U3L10 Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria

Repens), per a implantació directa C4.
€7,62300

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

€0,55627

F2R45069 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

€1,30033

FR2B1105 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

€2,04705

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

€7,48212
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FRF134S0 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a camió

cisterna, amb una aportació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut fins al
punt de càrrega no superior a 2 km

€0,24199

Altres conceptes 4,70 €

mFR9AUT80 Tanca formada per troncs de fusta tractada de 8cm de diàmetre i 95 cm de
llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats amb espai de 8cm.
de separació, encastada 15 cm en fonament de formigó per deixar 80 cm
d'alçaria vista, inclòs platina, claus d'ancoratge vorada de delimitació de zona
de jocs, i porta de dues fulles per pas de 1,60cm

P- 111  €149,99

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€3,69152

BR9AUT80 Troncs per a tanca, de fusta tractada de 8cm de diàmetre i 95 cm de llarg
amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall, col.locats
amb esais de 8cm. de separació màxima

€88,05000

F96512C9 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 S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

€22,97935

FR9AUTP0 Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó €4,32453
Altres conceptes 30,94 €

m2FRI2U101 Biomalla de fibres naturals de yute i coco tipus Green net, col.locada en
talussos

P- 112  €7,81

Altres conceptes 7,81 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 113  €2,52

Altres conceptes 2,52 €

m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 114  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 115  €1,64

Altres conceptes 1,64 €

m3G2264111 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, 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- 116  €8,40

B0111000 Aigua €0,06250
B03D6000 Terra tolerable €4,86000

Altres conceptes 3,48 €

m3G2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportacióP- 117  €4,05

B03D6000 Terra tolerable €4,05000
Altres conceptes 0,00 €

m2K4D22A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

P- 118  €20,11

B0A31000 Clau acer €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,62832
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,08646
B0D81580 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos €1,29387
B0DZA000 Desencofrant €0,21040
B0DZP500 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm €0,44000

Altres conceptes 17,34 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2K618Z001 Mur format per paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment reblert de formigo i barres corrugades d'acer, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclosa part
proporcional de sabata.

P- 119  €77,54

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€18,36160

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €9,76000
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos €1,12000
B0E244L1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,

categoria I segons norma UNE-EN 771-3
€17,36598

Altres conceptes 30,93 €

tM9RHU510 Estesa amb estenedora petita de mes de 6 m2 de superfície en obres de
reparació, de capa de base o intermitja de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 G (G-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa , estesa i compactada i reg d'adherencia
amb emulsió ECI

P- 120  €77,36

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

€0,64500

B9H11J52 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari

€53,68680

Altres conceptes 23,03 €

paXPA0001 Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obraP- 121  €38.435,58

Sense descomposició 38.435,58 €

paXPA0002 Partida alçada a justificar per a imprevistosP- 122  €50.000,00

Sense descomposició 50.000,00 €

UXPA0008 Subministrament i aplicació de tractament antienganxines i antigraffitis fins a 3
metres d'alçada tipus HLG.

P- 123  €120,00

Sense descomposició 120,00 €

Barcelona, Març 2014
L´autor del projecte

Santiago Canela Ribas

santi
Firma Santiago
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OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21R1265 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 36)

185,000143,77 26.597,45

2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 37)

26.108,5770,52 13.576,46

3 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 114)

4.126,3002,78 11.471,11

4 G2264111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, 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 - 116)

3.952,3408,40 33.199,66

5 G2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 117) 3.952,3404,05 16.006,98

6 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 48)

4.951,5607,07 35.007,53

7 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 49)

4.951,5609,89 48.970,93

8 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P
- 41)

2.561,2101,18 3.022,23

CAPÍTOLTOTAL 01.01 187.852,35

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 43)

2.918,6079,33 27.230,60

2 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 39)

2.654,6428,97 23.812,14

3 E222342B m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb
bivalva batilon i amb les terres deixades a la vora (P - 3)

948,1306,54 6.200,77

4 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 50)

866,71312,75 11.050,59

5 F213Z001 m Enderroc de metre lineal de paret de pou existent de formigó en
masa, armat o manposteria. Inclosa demolició i extracció a la
superficie amb mitjans mecànics. (P - 34)

80,85041,20 3.331,02

6 F231Z002 U Muntatge o desmuntatge de la totalitat de l'estrebada metàl.lica
per a pou fins a 15 metres de profunditat formada per planxes
lliscants i cambres DK doble guia de RS596 monocodal RS de
Iguazurri o similar. (P - 46)

14,000449,37 6.291,18

EUR
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7 F231Z003 U Transport fins a 650 km, inclosa càrrega i descàrrega sobre
camio, de planxes lliscants i cambra DK doble guia RS596
monocodal RS de Iguazurri o similar. (P - 47)

1,000493,97 493,97

8 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 48)

866,7137,07 6.127,66

9 F231Z001 d m Lloguer diari de metre lineal d'estrebada metal·lica per a
l'execució de pous de més de 5 metres de profunditat i menys de
15m, de 4x3m de secció, consistent en planxes lliscants i
cambres DK doble guia RS596 monocodal RS segons oferta de
Iguazurri o similar. Profunditat màxima estrebada 9m. (P - 45)

1.560,00017,59 27.440,40

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.01 111.978,33

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL POUS I LLOSES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDDZU010 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL
PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I TAPA
RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700
MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 75)

23,000373,80 8.597,40

2 FDD1A095 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P -
73)

38,60096,40 3.721,04

3 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 74)

405,35017,63 7.146,32

4 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm (P -
66)

9,00047,92 431,28

5 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 44)

93,60020,36 1.905,70

6 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 51)

13.457,0001,19 16.013,83

7 FDD15525 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 (P -
72)

30,800203,58 6.270,26

8 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 5)

12,30010,81 132,96

9 F32D3A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m (P - 54)

814,16022,57 18.375,59

10 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi (P - 6)

34,05033,79 1.150,55

11 F325Z001 m3 Formigó per a murs de contenció , HA-30/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
(P - 53)

134,57096,26 12.953,71

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.02 76.698,64

EUR
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OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL CUNETA, EMBORNALS, REIXES I CLAVEGUERONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD56Z001 m Formació de cuneta de formigó in situ de 70x30cm mides
exteriors, de 60x20 mides interiors, de forma triangular, situat el
seu vèrtex a 2/3 de la base. Feta de formigó HM-20/P/10 i
enconfrada a ambdues cares, la exterior per ser vista. Acabat
lliscat manual.  Totes les feines incloses (P - 61)

640,49026,32 16.857,70

2 FD5JZ001 u Caixa per a embornal de 70x30cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 62)

18,000134,64 2.423,52

3 FD1BZ001 U REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA P7 DE FOSA
DUCTIL, COL·LOCADA AMB MORTER, SEGONS EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS DE CLABSA. (P - 59)

18,000190,92 3.436,56

4 FD7FC575 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 64)

152,20024,27 3.693,89

5 F936Z002 M3 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE
RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES
DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL. (P - 56)

67,57881,81 5.528,56

6 FD1BZ002 U REIXA EMBORNAL MODEL BARCELONA 10 DE FOSA
DUCTIL de 50x100, COL·LOCADA AMB MORTER, SEGONS EL
PLEC DE PRESCRIPCIONS DE CLABSA. (P - 60)

4,000429,07 1.716,28

7 FD5JZ002 m Caixa per a reixa transversal de 50cm d'amplada, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 63)

4,200142,18 597,16

8 FD7FZ001 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i collat a paret amb
argolles de polipropilé. (P - 65)

60,00033,69 2.021,40

9 FDK2Z001 u Subministrament i col.locació de reixa tipus tràmex per a pou de
clavegueram de mides aproximades 1.5x0.7. Totalmenta acabada
i instalada. Cargoleria inclosa. (P - 81)

7,00049,07 343,49

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.03 36.618,56

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL TUBS I CANALITZACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F936Z002 M3 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE
RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES
DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL. (P - 56)

174,65281,81 14.288,28

2 FD7FC575 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 64)

393,36024,27 9.546,85

3 FDB2Z001 m Subministrament i col.locació de cubeta de gres de 300mm de
diàmetre (P - 67)

50,000113,26 5.663,00

4 FDB2Z002 m3 Formigó de consistència fluida R=20 N7Mm2 classe IIa+Qb en 7,500174,08 1.305,60

EUR
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obres de clavegueram en mina, col.locat amb bomba (P - 68)

5 FDB2Z003 m3 Regularització de pendents i formació de tocs per a encofrat de
cubetes de fins a 40cm de diàmetres amb morter de ciment
Portland MCP-3. (P - 69)

7,50012,36 92,70

6 FDB2Z005 m2 Acabat manual amb formigó HM-20 IIa+Qb, en soleres de
clavegueres visitables de fins a 2m d'amplada (P - 71)

75,00018,71 1.403,25

7 FDB2Z004 ml Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per
bombament de 120mm de diàmetre, inclós tragí per l'interior de
clavegueres visistables fins a 12m d'amplada. (P - 70)

100,00014,23 1.423,00

8 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 44)

61,89020,36 1.260,08

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.04 34.982,76

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL AFECTACIO A CARRETERA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M9RHU510 t Estesa amb estenedora petita de mes de 6 m2 de superfície en
obres de reparació, de capa de base o intermitja de paviment de
mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 G
(G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa , estesa i compactada i reg d'adherencia amb emulsió ECI
(P - 120)

5,74177,36 444,12

2 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 35)

12,48011,94 149,01

3 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 48)

2,4967,07 17,65

4 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 50)

2,49612,75 31,82

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.05 642,60

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
SUBCAPITOL OBRES DE CAPTACIO06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada
(P - 55)

36,00094,43 3.399,48

2 F32515G1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 52)

4,59081,19 372,66

3 E93617D1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, abocat
des de camió (P - 8)

10,11025,91 261,95

4 K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic
de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m (P - 118)

63,22520,11 1.271,45

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.06 5.305,54

EUR
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OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
SUBCAPITOL CANALITZACIONS I PERICONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 38)

759,3025,30 4.024,30

2 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 48)

569,4377,07 4.025,92

3 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 76)

4.101,1204,58 18.783,13

4 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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 - 42)

284,77120,61 5.869,13

5 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 107)

247,93276,77 19.033,74

6 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 - 77)

1.129,7800,32 361,53

7 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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 - 78)

30,00085,01 2.550,30

8 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 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 - 79)

6,000127,74 766,44

9 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 84)

30,00030,47 914,10

10 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 85)

6,00055,74 334,44

11 F936Z002 M3 REBLERT DE FORMIGO PER A CLAVEGUERES DE
RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES
DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL. (P - 56)

13,75881,81 1.125,54

12 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 50)

569,43712,75 7.260,32

SUBCAPITOLTOTAL 01.03.01 65.048,89

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03

EUR
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SUBCAPITOL CABLEJAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. tot inclòs. (P - 90)

1.025,2802,93 3.004,07

2 FGD2224D u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 91)

56,00079,73 4.464,88

3 EG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 21)

2.064,2809,29 19.177,16

SUBCAPITOLTOTAL 01.03.02 26.646,11

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
SUBCAPITOL ELEMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN9Z001 u Subministrament i col.locació de lluminàira Milos SXF led de
simon lighting o similar, 39w, òptica rf, 3000ºk, amb regulació cad,
enganxada a suport troncocònic mijançant adaptador i totalment
instal.lada. totes les peces de cargoleria i subjecció incloses.
incloses les feines de connexionat a xarxa elèctrica i posada en
funcionament. (P - 93)

56,000415,89 23.289,84

2 FHR1Z001 u Subministrament i col.locació de columna troncoconica d'acer
galvanitzat pintada de OXICOR (simil CORTEN) de 4m d'alçada
model CL1 de Simon Lighting o similar, que compleix amb el plec
de l'Ajuntament de Barcelona. Inclós l'acabat Rilsan anticorrosiu a
la base de cada unitat. Inclos fonament, cargoleria. Totalment
muntada i instal.lada. (P - 96)

56,000639,99 35.839,44

3 XPA0008 U Subministrament i aplicació de tractament antienganxines i
antigraffitis fins a 3 metres d'alçada tipus HLG. (P - 123)

56,000120,00 6.720,00

4 FHN9Z002 u Subministrament i col.locació de adaptador per a lluminària tipus
MILOS SXF de Simon Lighting o similar de leds, pintat amb
oxicor. Totalment muntat i acabat. (P - 94)

56,000145,89 8.169,84

SUBCAPITOLTOTAL 01.03.03 74.019,12

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
SUBCAPITOL ESCOMESES I LEGALITZACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11SG02 u Legalització de les instal.lacions d' ELECTRICITAT BAIXA
TENSIÓ, inclòs projecte i certificat final d'instal.lacions, visat
col.legit d'enginyers i despesses ECA/ICICT.
 (P - 19)

1,0002.500,00 2.500,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.03.04 2.500,00

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
SUBCAPITOL ENLLUMENAT ZONES05
TITOL 4 ZONA AQÜEDUCTE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM1SG02 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de

1,0006.435,08 6.435,08

EUR
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Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer
galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs
accesoris de muntatge, transport i elements d'elevació.S'inclou el
cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de
fusibles en base. (P - 92)

2 FHQ62SG1 u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power
led de 115 W, de forma rectangularcompletament instal.lat inclòs
accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades. (P - 95)

2,0001.271,47 2.542,94

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 23)

15,0006,67 100,05

4 EG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 21)

15,0009,29 139,35

5 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 76)

15,0004,58 68,70

TITOL 4TOTAL 01.03.05.01 9.286,12

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
SUBCAPITOL ENLLUMENAT ZONES05
TITOL 4 ZONA DE MIRADOR I JOCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM1SG02 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de
Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer
galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs
accesoris de muntatge, transport i elements d'elevació.S'inclou el
cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de
fusibles en base. (P - 92)

3,0006.435,08 19.305,24

2 FHQ62SG1 u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power
led de 115 W, de forma rectangularcompletament instal.lat inclòs
accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades. (P - 95)

6,0001.271,47 7.628,82

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 23)

40,5006,67 270,14

4 EG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 21)

40,5009,29 376,25

5 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 76)

40,5004,58 185,49

TITOL 4TOTAL 01.03.05.02 27.765,94

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
SUBCAPITOL ENLLUMENAT ZONES05
TITOL 4 ZONA ESPLANADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM1SG02 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de
Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer
galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs
accesoris de muntatge, transport i elements d'elevació.S'inclou el
cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de

4,0006.435,08 25.740,32

EUR
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fusibles en base. (P - 92)

2 FHQ62SG1 u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power
led de 115 W, de forma rectangularcompletament instal.lat inclòs
accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades. (P - 95)

8,0001.271,47 10.171,76

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 23)

52,4006,67 349,51

4 EG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 21)

52,4009,29 486,80

5 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 76)

52,4004,58 239,99

TITOL 4TOTAL 01.03.05.03 36.988,38

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
SUBCAPITOL ENLLUMENAT ZONES05
TITOL 4 ZONA D'ESCALA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM1SG02 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
12 m d'alçària del tipus PRIM CMF-120 o equivalent de
Fundición Benito, equipada amb soportació per projectors d'acer
galvanitzat, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó, completament instal.lada, inclòs
accesoris de muntatge, transport i elements d'elevació.S'inclou el
cablatge interior amb m,ànega 3x2,5 en tres encesses i caixa de
fusibles en base. (P - 92)

2,0006.435,08 12.870,16

2 FHQ62SG1 u Projector per a exteriors del tipus DISANO model Modoled Power
led de 115 W, de forma rectangularcompletament instal.lat inclòs
accesoris de muntatge i soportacions galvanitzades. (P - 95)

4,0001.271,47 5.085,88

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 23)

55,0006,67 366,85

4 EG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 21)

55,0009,29 510,95

5 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 76)

55,0004,58 251,90

TITOL 4TOTAL 01.03.05.04 19.085,74

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL REG04
SUBCAPITOL ZONA DE MIRADOR I JOCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11SG03 ut Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica de
1740x1690x260, amb cos de formigó reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1169, porta planxa galvanitzada RAL7035 amb
pany JIS, completament instal.lada. No s'inclou en la partida
l'obra civil necessària per la seva implantació. (P - 20)

1,0001.307,26 1.307,26

2 FJSBU120 u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10
bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200 PGA de
Rain-Bird o equivalent, instal.lada (P - 100)

9,000118,76 1.068,84

3 FJSAU020 u Central de reg per a 12 zones de reg del tipus Hunter model ACC
amb equip de control SOLARSYNC en muntatge superficial
completament instal.lada i configurada d'acord a les prescripcions

1,0001.525,80 1.525,80

EUR
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del Consistori. (P - 99)

4 EN1183L0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1
1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada
superficialment (P - 26)

2,00021,21 42,42

5 EN3168K7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de
40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment (P - 27)

33,00064,77 2.137,41

6 EN3198K7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de
40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment (P - 28)

4,000156,12 624,48

7 EN818427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 30)

1,00046,70 46,70

8 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 31)

1,00064,00 64,00

9 ENE16300 u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat (P - 32)

9,00018,20 163,80

10 ENE19300 u Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat (P - 33)

1,00047,87 47,87

11 EJM1USG1 u Caudalimetre woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de
10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE,
per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h, instal.lat a
canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material (P - 24)

1,000414,73 414,73

12 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Ajuntament de Barcelona amb racord
de connexió roscart, sota paviment d'acord als detalls de projecte.
 (P - 97)

5,000233,50 1.167,50

13 EFB15452 m Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 15)

152,1406,00 912,84

14 EFB16455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa (P - 16)

297,5208,62 2.564,62

15 EFB18452 m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 17)

414,60010,61 4.398,91

16 FJS2USG1 u Difussor per a instal.lacions de reg del tipus Hunter model Rotator
MP1000 180º/360º muntat sobe asperssor del tipus
PROS-04-PRS-30 per a un abast de 3,5 m amb vàlvula de
regulació de pressió de 2,1 bars inclòs accesoris de muntatge.
 (P - 98)

62,00020,08 1.244,96

17 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 87)

212,6501,72 365,76

18 EG31SSG1 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 25x2,5 mm2 i col.locat en tub (P - 22)

212,65013,79 2.932,44

19 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització

414,6002,91 1.206,49

EUR
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soterrada (P - 88)
SUBCAPITOLTOTAL 01.04.01 22.236,83

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL REG04
SUBCAPITOL ZONA D'ESPLANADA I ESCALA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11SG03 ut Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica de
1740x1690x260, amb cos de formigó reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1169, porta planxa galvanitzada RAL7035 amb
pany JIS, completament instal.lada. No s'inclou en la partida
l'obra civil necessària per la seva implantació. (P - 20)

1,0001.307,26 1.307,26

2 FJSBU120 u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10
bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200 PGA de
Rain-Bird o equivalent, instal.lada (P - 100)

10,000118,76 1.187,60

3 FJSAU020 u Central de reg per a 12 zones de reg del tipus Hunter model ACC
amb equip de control SOLARSYNC en muntatge superficial
completament instal.lada i configurada d'acord a les prescripcions
del Consistori. (P - 99)

1,0001.525,80 1.525,80

4 EN1183L0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1
1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada
superficialment (P - 26)

2,00021,21 42,42

5 EN3168K7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de
40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment (P - 27)

36,00064,77 2.331,72

6 EN3198K7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de
40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló,
preu alt i muntada superficialment (P - 28)

4,000156,12 624,48

7 EN818427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 30)

1,00046,70 46,70

8 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 31)

1,00064,00 64,00

9 ENE16300 u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat (P - 32)

10,00018,20 182,00

10 ENE19300 u Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat (P - 33)

1,00047,87 47,87

11 EJM1USG1 u Caudalimetre woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de
10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE,
per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h, instal.lat a
canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material (P - 24)

1,000414,73 414,73

12 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Ajuntament de Barcelona amb racord
de connexió roscart, sota paviment d'acord als detalls de projecte.
 (P - 97)

3,000233,50 700,50

13 EFB15452 m Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 15)

157,0106,00 942,06

14 EFB16455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons

120,8508,62 1.041,73

EUR
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de la rasa (P - 16)

15 EFB18452 m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 17)

213,19010,61 2.261,95

16 FJS2USG1 u Difussor per a instal.lacions de reg del tipus Hunter model Rotator
MP1000 180º/360º muntat sobe asperssor del tipus
PROS-04-PRS-30 per a un abast de 3,5 m amb vàlvula de
regulació de pressió de 2,1 bars inclòs accesoris de muntatge.
 (P - 98)

43,00020,08 863,44

17 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 87)

131,2501,72 225,75

18 EG31SSG1 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 25x2,5 mm2 i col.locat en tub (P - 22)

131,25013,79 1.809,94

19 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 88)

213,1902,91 620,38

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.02 16.240,33

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL REG04
SUBCAPITOL XARXA GENERAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFB1E452 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 18)

969,74039,89 38.682,93

2 EN42E4J7 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316,
preu superior i muntada superficialment (P - 29)

9,000142,80 1.285,20

3 EM211218 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 25)

3,000920,30 2.760,90

4 EE22SG03 u Legalització de les instal.lacions d'aigua potebla inclòs i certificat
final d'instal.lacions, visat col.legit d'enginyers i despesses
ECA/ICICT.
 (P - 14)

1,0003.500,00 3.500,00

5 FJSBU120 u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10
bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 200 PGA de
Rain-Bird o equivalent, instal.lada (P - 100)

2,000118,76 237,52

6 ENE16300 u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat (P - 32)

2,00018,20 36,40

7 FG22RQ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 89)

969,7408,12 7.874,29

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.03 54.377,24

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01

EUR
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CAPÍTOL REG04
SUBCAPITOL CANALITZACIONS I PERICONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 38)

619,4745,30 3.283,21

2 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 48)

57,3657,07 405,57

3 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 50)

57,36512,75 731,40

4 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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 - 42)

562,10920,61 11.585,07

5 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 106)

0,00032,94 0,00

6 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x100
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació (P - 80)

11,000127,11 1.398,21

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil ISO 1053/EN1563, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb
certificat AENOR de producte vigent i superficie metàl·lica
antilliscant.
 (P - 86)

15,00080,95 1.214,25

8 FDK2Z002 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 80x80x200
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació (P - 82)

2,000190,66 381,32

9 FDK2Z003 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x120
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació (P - 83)

4,000139,83 559,32

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.04 19.558,35

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL PAVIMENTACIO05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del pm (P - 4)

4.176,2701,40 5.846,78

2 E921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98 % del pm (P - 7)

626,44028,66 17.953,77

3 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i
de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 11)

1.041,6009,34 9.728,54

EUR
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4 K618Z001 m2 Mur format per paret de tancament per a revestir de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment reblert de formigo i barres
corrugades d'acer, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons
la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Inclosa part proporcional de
sabata. (P - 119)

10,50077,54 814,17

5 F9B11121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares
rectes, de gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm
de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat, inclòs plantació de gespa en junts. (P - 57)

270,89039,71 10.757,04

6 E9G11BB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic (P - 9)

34,05027,28 928,88

7 E221C472 m2 Formació de pista per zona de jocs, formada per sauló solt
contenit amb travesses de fusta, inclòs formació de caixa de
paviment, i base de granulat (P - 2)

132,630116,32 15.427,52

8 E9G11GN0 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIb+E, de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada (P - 10)

4.176,27012,41 51.827,51

CAPÍTOLTOTAL 01.05 113.284,21

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 113)

1.412,8502,52 3.560,38

2 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM (P - 40)

539,7205,55 2.995,45

3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 115) 1.952,5701,64 3.202,21

4 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1,inclos columnes d'inox de 50cm. fixades sobre
dau de formigó , elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat (P - 13)

256,080235,29 60.253,06

5 FR743L11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa
de gespa especial fastuca erundinàcea, inclòs preparació de la
base. Inclou reg. Tipus C4 (P - 110)

1.480,00023,96 35.460,80

6 FR71151H m2 Sembra de Trifolium repens amb mitjans manuals , dotació de
2,5kg/H, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície
< 500 m2, incloent el corronat posterior ,la primera sega i reg. (P -
108)

1.045,0001,53 1.598,85

7 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície
de 500 a 2000 m2 (P - 109)

3.260,0001,14 3.716,40

8 FRI2U101 m2 Biomalla de fibres naturals de yute i coco tipus Green net,
col.locada en talussos (P - 112)

1.220,3307,81 9.530,78

9 CEREAL m2 k-SEMBRA DE CEREALIFERAS (P - 1) 880,0001,57 1.381,60

CAPÍTOLTOTAL 01.06 121.699,53

EUR
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OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ123L2 u Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 4mts. de
longitud, amb respatller, col.locat ancorat sobre daus de formigó.
(P - 101)

4,0006.900,42 27.601,68

2 E9QG7G6J u Subministre i col.locació de tarima exterior formada per modul
amb dues plataformes, ample 1,76mts., llargada 7,20mts. alçada
de pilars 1,20/1,6/2,00mts. amb estructura de suport formada per
bigues de 120x200mm., pilars de 120x200mm, creu d'estabilitat
de 45x120mm, tarima de decjking de Thermowood de 26mm. de
gruix (P - 12)

8,0003.307,33 26.458,64

3 FQ131113 u Banc ´´Lola ´´de Santa & Cole, format per tres moduls de formigó
blanc decapat, ancorat a paviment amb rasa i massisat de
formigó, longitud total 1,50mts., inclos ancoratge, massissat
posterior amb terres procedents de l'excavació, i 1ml. de
paviment d'adoqui en part davantera. (P - 103)

27,000959,69 25.911,63

4 FR9AUT80 m Tanca formada per troncs de fusta tractada de 8cm de diàmetre i
95 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats
amb espai de 8cm. de separació, encastada 15 cm en fonament
de formigó per deixar 80 cm d'alçaria vista, inclòs platina, claus
d'ancoratge vorada de delimitació de zona de jocs, i porta de
dues fulles per pas de 1,60cm (P - 111)

40,000149,99 5.999,60

5 FQA25083 u Estructura de fusta de robinida, tipus BDU, formada per postes
verticals de connexió xarxes i cordes, de dimensions totals
12,00x8,35mts. inclòs certificació segosn Normativa Europea EN
1176amb certificat d'instal.lació, col.locat sobre terra, amb obra
civil necessària, paviment de cautxú reciclat de protecció (208m2)
,  i muntatge.

 (P - 104)

1,00027.836,68 27.836,68

6 FQ12N011 u Banc model ´´Comunitari ´´ de Santa & Cole, de 3mts. de
longitud, amb respatller, col.locat ancorat sobre daus de formigó.
(P - 102)

2,0005.891,15 11.782,30

7 FQZ52281ESL8 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) ref. 348 de la serie Aparcament de bicicletes Montana de 8
suports de SANTA&COLE , amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat
mecànicament (P - 105)

1,0002.597,12 2.597,12

CAPÍTOLTOTAL 01.07 128.187,65

OBRA PRESSUPOST  FONT MAGUES01
CAPÍTOL ALTRES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0002 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 122) 1,00050.000,00 50.000,00

2 XPA0001 pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra (P -
121)

1,00038.435,58 38.435,58

3 F9V3965A m Subministrament, transport,col.locació, muntatge i connexions
dels 30 móduls d'escales prefabricades de 0,80 m d'ample i
longitud total de Mòdul amb esglaons de 30cm, de petjada i 16 de
contrapetjada per formació d'escales, de 2,40mts. d'amplada i
longitud 46,25mts. en projecció hortizontal. Inclou tots els replans
intermedis, daus de formigó inclòs excavació i armat pel seu
recolzament i els 10 mòduls de la llosa prefabricada per a rampa
lateral de 0,60 m d'amplada. Es subministrarà tot el prefabricat
amb el tractament superficial antilliscant del formigó, bandes
antilliscants a tots els esgalons i orificis preparats a taller per

12,0004.120,55 49.446,60

EUR
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encastament dels muntants de les baranes. El preu inclou també
el tractament de les juntes entre totes les peces prefabricades, i
barana d'acer d'1m. d'alçada pintada.
 (P - 58)

CAPÍTOLTOTAL 01.08 137.882,18

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.03.05.01 Zona aqüeducte 9.286,12
Titol 4 01.03.05.02 Zona de mirador i jocs 27.765,94
Titol 4 01.03.05.03 Zona esplanada 36.988,38
Titol 4 01.03.05.04 Zona d'escala 19.085,74

01.03.05 ENLLUMENAT ZONESSubcapitol 93.126,18

93.126,18

NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.02.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 111.978,33
Subcapitol 01.02.02 POUS I LLOSES 76.698,64
Subcapitol 01.02.03 CUNETA, EMBORNALS, REIXES I CLAVEGUERONS 36.618,56
Subcapitol 01.02.04 TUBS I CANALITZACIONS 34.982,76
Subcapitol 01.02.05 AFECTACIO A CARRETERA 642,60
Subcapitol 01.02.06 OBRES DE CAPTACIO 5.305,54

01.02 CLAVEGUERAMCapítol 266.226,43

Subcapitol 01.03.01 CANALITZACIONS I PERICONS 65.048,89
Subcapitol 01.03.02 CABLEJAT 26.646,11
Subcapitol 01.03.03 ELEMENTS 74.019,12
Subcapitol 01.03.04 ESCOMESES I LEGALITZACIONS 2.500,00
Subcapitol 01.03.05 ENLLUMENAT ZONES 93.126,18

01.03 ENLLUMENATCapítol 261.340,30

Subcapitol 01.04.01 Zona de mirador i jocs 22.236,83
Subcapitol 01.04.02 zona d'esplanada i escala 16.240,33
Subcapitol 01.04.03 Xarxa general 54.377,24
Subcapitol 01.04.04 Canalitzacions i pericons 19.558,35

01.04 REGCapítol 112.412,75

639.979,48

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 187.852,35
Capítol 01.02 CLAVEGUERAM 266.226,43
Capítol 01.03 ENLLUMENAT 261.340,30
Capítol 01.04 REG 112.412,75
Capítol 01.05 PAVIMENTACIO 113.284,21
Capítol 01.06 JARDINERIA 121.699,53
Capítol 01.07 MOBILIARI URBA 128.187,65
Capítol 01.08 ALTRES 137.882,18

01 Pressupost  FONT MAGUESObra 1.328.885,40

1.328.885,40

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost FONT MAGUES 1.328.885,40

1.328.885,40

EUR
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Barcelona, Març 2014
L´autor del projecte

Santiago Canela Ribas

santi
Firma Santiago



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL ....................................... 1.328.885,40 € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a: 

 

13 % per Despeses Generals .......................................................................... 172.755,10 € 

6 % per Benefici Industrial ............................................................................... 79.733,12 € 

 

 

21 % d´IVA ............................................ ......................................................... 332.088,46 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)......................... 1.913.462,08 € 

 

DESPESES ASOCIADES (IVA INCLÒS) 

 

Pla de Control de Qualitat ............................................................................... 52.064,47 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS): 1.965.526,55 € 

(UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS I CINQUANTA-CINC 

CÈNTIMS). 

 

 

 

Barcelona, Març 2014 

L’autor del projecte  

 

 
 

Santiago Canela Ribas 
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