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Projecte de millora urbana de la carretera BV - 2421 al seu pas per La Palma de Cervelló

AMIDAMENTS Pàg.:24/12/14 1Data:

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 02
SUPERFÍCIESSUBCAPÍTOL 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses o no, deixant la llenya a disposició de l'Administració, inclòs
part proporcional de pavimentació, estructures o qualsevol tipus d'element inclòs a les zones definides als plànols com a
esbrossada, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1 G22DU030

AMIDAMENT DIRECTE 275,470

m Demolició de vorades de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G219U010

AMIDAMENT DIRECTE 708,680

m2 Demolició de voreres de qualsevol tipus de paviment o paviment de formigó, inclosa la base de formigó de qualsevol
gruix, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs elements tal com
escocells, vorades, rigoles, elements de mobiliari, guals, etc, tal i com indiqui la direcció facultativa

3 G219U030

AMIDAMENT DIRECTE 1.339,370

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclosa possible capa de formigó de base i qualsevol capa existent fins a
arribar a material granular (tot-u, terreny natural, etc), incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclosos tots els gastos necessaris per tal de deixar la superficie a cota exigida per la direcció
facultativa

4 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 1.592,440

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

5 G219U200

AMIDAMENT DIRECTE 2.716,980

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 02
ELEMENTSSUBCAPÍTOL 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Arrencada de barana metàl·lica o porteria de futbol de qualsevol tipus i alçada amb mitjans manuals o mecànics, inclòs
part proporcional de suports, sabates i tot el necessari segons indicacions de la direccio facultativa, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 F21B1011

AMIDAMENT DIRECTE 72,220

U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2 F21QCV01

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:24/12/14 2Data:

U Arrencada de cadira de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3 F21QCV03

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Arrencada de pilones de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4 F21QCV02

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia o abocador5 F21SU001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Demolició de pou d'embornal o de reixa interceptora de qualsevol tipus, inclosa la reixa i tot el necessari per deixar-lo
anul·lat correctament tal i com indiqui la direcció facultativa, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

6 F21DS040

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

7 G214U020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Desmuntatge de llumeneres8 F21QCV04

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

U Desmuntatge i emmagatzematge en obra de marquesines d'autobús 9 F21QCV05

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

10 G21B4001

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Tala controlada directa 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)

11 F21R1165

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 03
TERRES A RETIRARSUBCAPÍTOL 31

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U010

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

C#*D#*E#*F#1 Capa superficial zona verda 27,550 27,550

C#*D#*E#*F#2 Base voreres 348,230 348,230

C#*D#*E#*F#3 Base paviment actual 207,020 207,020

TOTAL AMIDAMENT 582,800

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 03
TERRES DE NOVA APORTACIÓSUBCAPÍTOL 32

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

1 G227U110

AMIDAMENT DIRECTE 39,780

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% PM, mesurat sobre perfil teòric2 G226U020

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

C#*D#*E#*F#1 Terraplenat ZA(25) 262,810 262,810

C#*D#*E#*F#2 Terraplenat de terra vegetal 27,540 27,540

C#*D#*E#*F#3 Sorra capa superficial 10,240 10,240

TOTAL AMIDAMENT 300,590

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 04
SUPERFÍCIES I VOLUMSSUBCAPÍTOL 41

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U512

AMIDAMENT DIRECTE 187,470

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, inclòs acabat sorrejat
antilliscant i totes les feines adients. Inclòs part proporcional de paviment de panot ratllat per a delimitar guals de vianants
on indiqui la direcció facultativa. Inclòs part proporcional de panot de 20x20x8 cm a les zones on hi hagi pas de vehicles
(guals d'entrada a aparcament o similar), segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs y materials
necessaris indicats per la direcció facultativa 

2 G9E1U020

AMIDAMENT DIRECTE 2.097,800

m3 Formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

3 G9GA0004

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Formigó base per a voreres 291,380 291,380

C#*D#*E#*F#2 Paviment de formigó pista e bàsquet 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 297,880

m3 Morter M-5 per a la fixació de rajola hidràulica4 G9GA0005

AMIDAMENT DIRECTE 41,950

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 04
ELEMENTS LINEALSSUBCAPÍTOL 42

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

1 G974U020

AMIDAMENT DIRECTE 744,470

m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

2 G9650006

AMIDAMENT DIRECTE 623,140

m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

3 G9650007

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

C#*D#*E#*F#1 Vorada Tauló 92,340 92,340

TOTAL AMIDAMENT 92,340

u Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
acabat

4 G991U010

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

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

C#*D#*E#*F#2 Vorada Gespa 48,150 48,150

TOTAL AMIDAMENT 48,150

M Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares
vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo de resistencia 20 n/mm2 de 10 cm de gruix

5 F981U025

AMIDAMENT DIRECTE 33,830

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

6 F981U015

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 88,500

u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i amb anella de fosa d'alumini de dos
mòduls, de 75 cm de diàmetre exterior i 53 cm de diàmetre interior, col·locada recolzada sobre marc perimetral

7 F991A101

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE SERVEISCAPÍTOL 05
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 51

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Llumenera Pechina PCN-250/GC-Q VSAP 150W de Carandini o equivalent, acoplada al suport (P - 37)1 FHN11H2X

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U Columna PCN-6 de Carandini o equivalent, de 10 m d'alçària, col·locada sobre dau de formigó (P - 35)2 FHM11H2X

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U Col·locació de llumenera existent Pechina PCN-250/GC-Q VSAP 150W de Carandini o equivalent, acoplada al suport (P -
38)

3 FHN11HXX

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Col·locació de columna existent PCN-6 DE Carandini o equivalent, de 10 m d'alçària, col·locada sobre dau de formigó (p -
36)

4 FHM11HXX

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de polietilè, de 100 mm de diàmetre nominal lliure de
halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat, amb filferro guia, segons norma EN-50086-2-4, resistència a l'impacte i
resistència a compressió, muntat com a canalització soterrada

5 FG22TX5K

AMIDAMENT DIRECTE 872,880

U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE
LLIT DE SORRA (P - 32)

6 FDK2A6F3

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36)

7 FDKZHJB4

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

U Arqueta soterrada per al control i regulació del corrent8 FDKZHJB5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Llumenera 9 FHN11H3X

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

10 F222262A

AMIDAMENT DIRECTE 215,850

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90 % del PM

11 F226120A

AMIDAMENT DIRECTE 215,850

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE SERVEISCAPÍTOL 05
LÍNIES ELÈCTRIQUES BT I TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 52

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE
LLIT DE SORRA (P - 32)

1 FDK2A6F3

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36)

2 FDKZHJB4

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Arqueta soterrada per al control i regulació del corrent3 FDKZHJB5

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

C#*D#*E#*F#1 Xarxa elèctrica de BT 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Xarxa de telecomunicacions 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

M CONDUCTOR DE D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ
2X150 MM2, COL.LOCAT EN TUB

4 FG312206

AMIDAMENT DIRECTE 490,000

m Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC
rígid i dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I, totalment col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris,
mandrilat i cinta de senyalització

5 GDG3U030

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

6 F222262A

AMIDAMENT DIRECTE 215,850

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90 % del PM

7 F226120A

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 215,850

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE SERVEISCAPÍTOL 05
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGESUBCAPÍTOL 54
EMBORNALSSUB SUB 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, modul Impu 35 (fundición dúctil Benito) de
835x335x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P -
31)

1 FD5Z5CCP

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

M TUB DE polietilè de 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL , UNIÓ ELÀSTICA AMB anella elastomètrica 2 FD7F5375

AMIDAMENT DIRECTE 90,120

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

3 FD5J5298

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

4 F221C272

AMIDAMENT DIRECTE 24,300

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

5 F222262A

AMIDAMENT DIRECTE 130,500

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90 % del PM

6 F226120A

AMIDAMENT DIRECTE 96,800

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE SERVEISCAPÍTOL 05
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGESUBCAPÍTOL 54
NOU COL·LECTORSUB SUB 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa i graons

1 FDA1U030

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,9x1,9 m2 FDB178J0

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

3 FD7FD375

AMIDAMENT DIRECTE 200,810

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

4 F222262A

AMIDAMENT DIRECTE 475,600

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90 % del PM

5 F226120A

AMIDAMENT DIRECTE 357,000

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE SERVEISCAPÍTOL 05
XARXA DE REGSUBCAPÍTOL 55

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 FRF25011

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Instal·lació d'aspersor de reg2 FGF25038

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

U Node de derivació de l'aigua amb anella de polietilé3 FGF25039

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Suministre i col.locació de tub de goters ø 17 amb goters cada 50 cm, protegit amb tub de drenatge, unió a pressió, inclos
p.p. de peces especials.

4 FFB40003

AMIDAMENT DIRECTE 380,000

U Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre segons especificacions de companyia suministradora de
dimensions aporx. 100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de fosa. 

5 FJM0X004

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

6 F222262A

AMIDAMENT DIRECTE 116,350

EUR
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m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90 % del PM

7 F226120A

AMIDAMENT DIRECTE 116,350

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 06
VERTICALSUBCAPÍTOL 61

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

1 GBBVU201

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

2 GBB1U100

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

3 GBB1U042

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

4 GBB1U120

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 06
HORITZONTALSUBCAPÍTOL 62

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

1 GBA32001

AMIDAMENT DIRECTE 284,850

m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina autopropulsada

2 GBA1U011

AMIDAMENT DIRECTE 696,960

m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3 GBA1U210

AMIDAMENT DIRECTE 348,480

EUR
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PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 07
ELEMENTSSUBCAPÍTOL 71

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Banc de fusta d'iroko amb tractament de protecció, amb suports de fosa pintats en color negre forja de 150 cm de llargària
i ancoratges a terra amb perns cecs, col.locat

1 FQ11MB10

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

U Col·locació de bancs reutilitzats2 FQ11MB11

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA
DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN
SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2
MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12
MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS
D'EXPANSIO M8

3 FQ21U010

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

U Col·locació de papereres reutilitzades4 FQ21U011

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM
DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC,
ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

5 FQ32U020

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

M Barana6 FQ35U022

AMIDAMENT DIRECTE 77,220

U Col·locació marquesina d'autobús reutilitzada7 FQ35U023

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de
diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle
complet, ancorada amb dau de formigó

8 FQ31V31C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M Paret d'obra per a la creació de jardineres amb alçària de 40 cm9 FQ31V312

AMIDAMENT DIRECTE 214,560

EUR
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PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
ARBRAT I JARDINERIACAPÍTOL 08
ARBRATSUBCAPÍTOL 81

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FINS A 3,5 M D'ALÇÀRIA AMB CAMIÓ GRUA1 FR63U105

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

U Exemplar arbre tipus Prunera (2 FR63U106

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

U Exemplar arbre tipus Plataner (3 FR63U107

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
ARBRAT I JARDINERIACAPÍTOL 08
JARDINERIASUBCAPÍTOL 82

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 PLANTACIÓ DE GESPA TREPANT1 FR6B3113

AMIDAMENT DIRECTE 382,590

M3 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL ADOBADA A GRANEL, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMATICS

2 FR3PP050

AMIDAMENT DIRECTE 27,540

U PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR AUTORITZAT

3 FR66U003

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

U Exemplar de plantes  general4 FR66U002

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

1 F2R45037

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Esbrossada 27,550 27,550

C#*D#*E#*F#2 Excedents de terres 546,460 546,460

C#*D#*E#*F#3 Residus tala d'arbres 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 628,010

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 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 F2R64237

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

C#*D#*E#*F#1 Residus de formigó 182,000 182,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

3 F2R642H0

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

C#*D#*E#*F#1 Mescla Bituminosa 208,900 208,900

C#*D#*E#*F#2 Residus metèl·lics 49,360 49,360

TOTAL AMIDAMENT 258,260

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

4 F2R642E0

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  LA PALMA 1OBRA 01
EQUIPAMENTS D'OBRACAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

1 IQU15211

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

2 IQU14411

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

3 IQU12121

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

4 IQU12M41

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de vestidors per als treballadors de l'obra5 IQU13V37

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Transport, muntatge i desmuntatge de mòdul de vestuaris per a treballadors d'obra6 IQU12122

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport7 IBB41210

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

C#*D#*E#*F#1 Cartells d'advertiment d'obra i perills
derivats

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat8 IBBZ2310

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL ENDERROCS02

SUBCAPÍTOL SUPERFÍCIES21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses o
no, deixant la llenya a disposició de l'Administració, inclòs part
proporcional de pavimentació, estructures o qualsevol tipus
d'element inclòs a les zones definides als plànols com a
esbrossada, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 67)

275,4701,64 451,77

2 G219U010 m Demolició de vorades de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
59)

708,6804,14 2.933,94

3 G219U030 m2 Demolició de voreres de qualsevol tipus de paviment o paviment
de formigó, inclosa la base de formigó de qualsevol gruix,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs elements tal com escocells,
vorades, rigoles, elements de mobiliari, guals, etc, tal i com
indiqui la direcció facultativa (P - 60)

1.339,3705,57 7.460,29

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclosa possible
capa de formigó de base i qualsevol capa existent fins a arribar a
material granular (tot-u, terreny natural, etc), incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclosos tots els gastos necessaris per tal de deixar la
superficie a cota exigida per la direcció facultativa (P - 61)

1.592,44012,58 20.032,90

5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 62)

2.716,9800,73 1.983,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.21 32.862,30

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL ENDERROCS02

SUBCAPÍTOL ELEMENTS22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21B1011 M Arrencada de barana metàl·lica o porteria de futbol de qualsevol
tipus i alçada amb mitjans manuals o mecànics, inclòs part
proporcional de suports, sabates i tot el necessari segons
indicacions de la direccio facultativa, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

72,2206,33 457,15

2 F21QCV01 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

11,0002,49 27,39

3 F21QCV03 U Arrencada de cadira de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

4,0006,26 25,04

4 F21QCV02 u Arrencada de pilones de qualsevol tipus inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

17,0003,13 53,21

5 F21SU001 u Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia
o abocador (P - 10)

20,0003,21 64,20

6 F21DS040 U Demolició de pou d'embornal o de reixa interceptora de qualsevol 4,00043,77 175,08

EUR
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tipus, inclosa la reixa i tot el necessari per deixar-lo anul·lat
correctament tal i com indiqui la direcció facultativa, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

7 G214U020 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE
FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA,
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 58)

1,00045,98 45,98

8 F21QCV04 U Desmuntatge de llumeneres (P - 7) 12,0004,55 54,60

9 F21QCV05 U Desmuntatge i emmagatzematge en obra de marquesines
d'autobús  (P - 8)

2,00023,52 47,04

10 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 63)

22,00029,02 638,44

11 F21R1165 u Tala controlada directa 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 - 9)

18,000107,31 1.931,58

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.22 3.519,71

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES03

SUBCAPÍTOL TERRES A RETIRAR31

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 64)

582,8002,13 1.241,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.31 1.241,36

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES03

SUBCAPÍTOL TERRES DE NOVA APORTACIÓ32

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 66)

39,7806,97 277,27

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
al 100% PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 65)

300,5905,14 1.545,03

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.32 1.822,30

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04

SUBCAPÍTOL SUPERFÍCIES I VOLUMS41

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 75)

187,47028,84 5.406,63

2 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, inclòs acabat sorrejat antilliscant
i totes les feines adients. Inclòs part proporcional de paviment de
panot ratllat per a delimitar guals de vianants on indiqui la

2.097,80019,61 41.137,86

EUR
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direcció facultativa. Inclòs part proporcional de panot de 20x20x8
cm a les zones on hi hagi pas de vehicles (guals d'entrada a
aparcament o similar), segons indicacions de la direcció
facultativa. Inclosos tots els treballs y materials necessaris
indicats per la direcció facultativa  (P - 72)

3 G9GA0004 m3 Formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 73)

297,88083,60 24.902,77

4 G9GA0005 m3 Morter M-5 per a la fixació de rajola hidràulica (P - 74) 41,95036,50 1.531,18

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.41 72.978,44

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04

SUBCAPÍTOL ELEMENTS LINEALS42

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 70)

744,47016,46 12.253,98

2 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 68)

623,14021,73 13.540,83

3 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 69)

92,34028,50 2.631,69

4 G991U010 u Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 71)

48,15087,38 4.207,35

5 F981U025 M Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col.locat sobre solera de formigo de resistencia 20 n/mm2 de 10
cm de gruix (P - 19)

33,830179,38 6.068,43

6 F981U015 M Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana,
gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes
flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps
de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi, col.locat sobre solera de
formigo de resistencia de 20n/mm2 de 20 cm de gruix (P - 18)

88,500151,02 13.365,27

7 F991A101 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color
gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de
100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de
formigó i amb anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de 75 cm
de diàmetre exterior i 53 cm de diàmetre interior, col·locada
recolzada sobre marc perimetral (P - 20)

55,000272,18 14.969,90

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.42 67.037,45

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

EUR
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CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS05

SUBCAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC51

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN11H2X U Llumenera Pechina PCN-250/GC-Q VSAP 150W de Carandini o
equivalent, acoplada al suport (P - 37) (P - 37)

25,000657,73 16.443,25

2 FHM11H2X U Columna PCN-6 de Carandini o equivalent, de 10 m d'alçària,
col·locada sobre dau de formigó (P - 35) (P - 35)

25,0001.890,76 47.269,00

3 FHN11HXX U Col·locació de llumenera existent Pechina PCN-250/GC-Q VSAP
150W de Carandini o equivalent, acoplada al suport (P - 38) (P -
39)

5,00011,80 59,00

4 FHM11HXX U Col·locació de columna existent PCN-6 DE Carandini o
equivalent, de 10 m d'alçària, col·locada sobre dau de formigó (p
- 36) (P - 36)

5,00095,66 478,30

5 FG22TX5K M Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de
polietilè, de 100 mm de diàmetre nominal lliure de halogenurs,
soterrat, protegit i senyalitzat, amb filferro guia, segons norma
EN-50086-2-4, resistència a l'impacte i resistència a compressió,
muntat com a canalització soterrada (P - 31)

872,8807,02 6.127,62

6 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT
DE SORRA (P - 32) (P - 27)

32,00082,56 2.641,92

7 FDKZHJB4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36) (P - 28)

32,00070,29 2.249,28

8 FDKZHJB5 U Arqueta soterrada per al control i regulació del corrent (P - 29) 10,00055,60 556,00

9 FHN11H3X U Llumenera  (P - 38) 15,000437,56 6.563,40

10 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 12)

215,8509,35 2.018,20

11 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90 % del PM (P - 13)

215,8505,55 1.197,97

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.51 85.603,94

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS05

SUBCAPÍTOL LÍNIES ELÈCTRIQUES BT I TELECOMUNICACIONS52

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT
DE SORRA (P - 32) (P - 27)

20,00082,56 1.651,20

2 FDKZHJB4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36) (P - 28)

20,00070,29 1.405,80

3 FDKZHJB5 U Arqueta soterrada per al control i regulació del corrent (P - 29) 16,00055,60 889,60

4 FG312206 M CONDUCTOR DE D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DE
DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ
2X150 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 32)

490,0001,03 504,70

5 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per
2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau
de recobriment de formigó HM-20/P/20/I, totalment col·locats

360,00010,66 3.837,60

EUR
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inclosa part proporcional d'obturadors necessaris, mandrilat i
cinta de senyalització
 (P - 83)

6 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 12)

215,8509,35 2.018,20

7 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90 % del PM (P - 13)

215,8505,55 1.197,97

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.52 11.505,07

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS05

SUBCAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE54

SUB SUB EMBORNALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5Z5CCP U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, modul Impu 35 (fundición dúctil Benito) de
835x335x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 31) (P -
22)

29,00058,08 1.684,32

2 FD7F5375 M TUB DE polietilè de 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL , UNIÓ
ELÀSTICA AMB anella elastomètrica 
 (P - 23)

90,12011,20 1.009,34

3 FD5J5298 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
21)

29,000121,15 3.513,35

4 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 11)

24,3003,63 88,21

5 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 12)

130,5009,35 1.220,18

6 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90 % del PM (P - 13)

96,8005,55 537,24

SUB SUBTOTAL 01.05.54.01 8.052,64

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS05

SUBCAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE54

SUB SUB NOU COL·LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDA1U030 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons (P - 25)

6,000461,53 2.769,18

2 FDB178J0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta
1,9x1,9 m (P - 26)

6,00091,37 548,22

3 FD7FD375 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 24)

200,81038,09 7.648,85

EUR
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4 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 12)

475,6009,35 4.446,86

5 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90 % del PM (P - 13)

357,0005,55 1.981,35

SUB SUBTOTAL 01.05.54.02 17.394,46

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS05

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG55

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FRF25011 U Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de
tancament 2 i bay-pass, i electrovàlvula+solenoide amb pericó i
tapa, totalment colocat i conexionat a cable de programador de
reg, tot amb accesori i peces de llautó per a reg de goteig. (P -
57)

3,000281,17 843,51

2 FGF25038 U Instal·lació d'aspersor de reg (P - 33) 11,0006,80 74,80

3 FGF25039 U Node de derivació de l'aigua amb anella de polietilé (P - 34) 12,0009,35 112,20

4 FFB40003 m Suministre i col.locació de tub de goters ø 17 amb goters cada 50
cm, protegit amb tub de drenatge, unió a pressió, inclos p.p. de
peces especials. (P - 30)

380,0003,05 1.159,00

5 FJM0X004 U Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre
segons especificacions de companyia suministradora de
dimensions aporx. 100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de
fosa.  (P - 40)

3,000299,52 898,56

6 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 12)

116,3509,35 1.087,87

7 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90 % del PM (P - 13)

116,3505,55 645,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.55 4.821,68

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ06

SUBCAPÍTOL VERTICAL61

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 82)

16,00021,64 346,24

2 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 80)

10,00048,67 486,70

3 GBB1U042 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 79)

2,00085,61 171,22

4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

4,00071,02 284,08

EUR
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(P - 81)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.61 1.288,24

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ06

SUBCAPÍTOL HORITZONTAL62

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 78)

284,85015,71 4.474,99

2 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm,
amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de
bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina
autopropulsada (P - 76)

696,9602,24 1.561,19

3 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 77)

348,4800,58 202,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.62 6.238,30

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ07

SUBCAPÍTOL ELEMENTS71

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11MB10 U Banc de fusta d'iroko amb tractament de protecció, amb suports
de fosa pintats en color negre forja de 150 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs, col.locat (P - 41)

12,000566,63 6.799,56

2 FQ11MB11 U Col·locació de bancs reutilitzats (P - 42) 4,00043,00 172,00

3 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX,
UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE
BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS,
2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30
MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE
PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2
PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 43)

14,00092,56 1.295,84

4 FQ21U011 U Col·locació de papereres reutilitzades (P - 44) 11,00033,00 363,00

5 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM
DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO
FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC,
ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I
ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 47)

13,00073,70 958,10

6 FQ35U022 M Barana (P - 48) 77,22096,25 7.432,43

EUR
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7 FQ35U023 U Col·locació marquesina d'autobús reutilitzada (P - 49) 2,000163,58 327,16

8 FQ31V31C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre
i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet,
ancorada amb dau de formigó (P - 46)

1,000943,36 943,36

9 FQ31V312 M Paret d'obra per a la creació de jardineres amb alçària de 40 cm
(P - 45)

214,56026,00 5.578,56

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.71 23.870,01

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL ARBRAT I JARDINERIA08

SUBCAPÍTOL ARBRAT81

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR63U105 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FINS A 3,5 M D'ALÇÀRIA AMB
CAMIÓ GRUA
 (P - 51)

64,00013,78 881,92

2 FR63U106 U Exemplar arbre tipus Prunera ( (P - 52) 55,00056,00 3.080,00

3 FR63U107 U Exemplar arbre tipus Plataner ( (P - 53) 9,00073,30 659,70

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.81 4.621,62

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL ARBRAT I JARDINERIA08

SUBCAPÍTOL JARDINERIA82

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR6B3113 m2 PLANTACIÓ DE GESPA TREPANT (P - 56) 382,5909,23 3.531,31

2 FR3PP050 M3 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL
ADOBADA A GRANEL, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMATICS (P - 50)

27,54039,00 1.074,06

3 FR66U003 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA
DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR AUTORITZAT (P - 55)

110,0001,64 180,40

4 FR66U002 U Exemplar de plantes  general (P - 54) 110,0003,45 379,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.82 5.165,27

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 14)

628,0106,69 4.201,39

2 F2R64237 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 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km (P - 15)

182,0006,41 1.166,62

3 F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 17)

258,26016,68 4.307,78

EUR
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4 F2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 16)

15,00020,51 307,65

CAPÍTOLTOTAL 01.09 9.983,44

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL EQUIPAMENTS D'OBRA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra
de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'
acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 91)

5,000152,68 763,40

2 IQU14411 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 90)

5,000172,21 861,05

3 IQU12121 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció (P - 86)

1,000130,07 130,07

4 IQU12M41 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció (P - 88)

1,000130,07 130,07

5 IQU13V37 mes Lloguer mòdul prefabricat de vestidors per als treballadors de
l'obra (P - 89)

2,000145,00 290,00

6 IQU12122 u Transport, muntatge i desmuntatge de mòdul de vestuaris per a
treballadors d'obra (P - 87)

2,000130,07 260,14

7 IBB41210 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al
suport (P - 84)

3,000238,84 716,52

8 IBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm,
col·locat a terra clavat (P - 85)

3,00018,18 54,54

CAPÍTOLTOTAL 01.10 3.205,79

OBRA PRESSUPOST  LA PALMA 101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0001 u Estudi de Seguretat i Salut (P - 1) 1,00035.021,42 35.021,42

CAPÍTOLTOTAL 01.11 35.021,42

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35.021,42u0001 Estudi de Seguretat i SalutP- 1
(TRENTA-CINC MIL VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,33MF21B1011 Arrencada de barana metàl·lica o porteria de futbol de qualsevol tipus i alçada amb mitjans
manuals o mecànics, inclòs part proporcional de suports, sabates i tot el necessari segons
indicacions de la direccio facultativa, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €43,77UF21DS040 Demolició de pou d'embornal o de reixa interceptora de qualsevol tipus, inclosa la reixa i tot el
necessari per deixar-lo anul·lat correctament tal i com indiqui la direcció facultativa, inclosa càrrega
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,49UF21QCV01 Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,13uF21QCV02 Arrencada de pilones de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €6,26UF21QCV03 Arrencada de cadira de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €4,55UF21QCV04 Desmuntatge de llumeneresP- 7
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €23,52UF21QCV05 Desmuntatge i emmagatzematge en obra de marquesines d'autobús P- 8
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €107,31uF21R1165 Tala controlada directa 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- 9

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €3,21uF21SU001 Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia o abocadorP- 10
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €3,63m3F221C272 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 11

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,35m3F222262A Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 12

(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,55m3F226120A Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

P- 13

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,69m3F2R45037 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 14

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,41m3F2R64237 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 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

P- 15

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €20,51m3F2R642E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 16

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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 €16,68m3F2R642H0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

P- 17

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €151,02MF981U015 Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi,
amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi, col.locat sobre solera de
formigo de resistencia de 20n/mm2 de 20 cm de gruix

P- 18

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €179,38MF981U025 Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo
de resistencia 20 n/mm2 de 10 cm de gruix

P- 19

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €272,18uF991A101 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat
i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de
formigó i amb anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de 75 cm de diàmetre exterior i 53 cm de
diàmetre interior, col·locada recolzada sobre marc perimetral

P- 20

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €121,15uFD5J5298 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 21

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €58,08UFD5Z5CCP Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, modul Impu 35 (fundición
dúctil Benito) de 835x335x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter (P - 31)

P- 22

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €11,20MFD7F5375 TUB DE polietilè de 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL , UNIÓ ELÀSTICA AMB anella
elastomètrica 

P- 23

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €38,09mFD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 24

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €461,53uFDA1U030 Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons

P- 25

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €91,37uFDB178J0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,9x1,9 mP- 26
(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €82,56UFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I I SOLERA DE
MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA (P - 32)

P- 27

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €70,29UFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36)

P- 28

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €55,60UFDKZHJB5 Arqueta soterrada per al control i regulació del correntP- 29
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €3,05mFFB40003 Suministre i col.locació de tub de goters ø 17 amb goters cada 50 cm, protegit amb tub de
drenatge, unió a pressió, inclos p.p. de peces especials.

P- 30

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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 €7,02MFG22TX5K Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de polietilè, de 100 mm de diàmetre
nominal lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat, amb filferro guia, segons norma
EN-50086-2-4, resistència a l'impacte i resistència a compressió, muntat com a canalització
soterrada

P- 31

(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1,03MFG312206 CONDUCTOR DE D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV,
BIPOLAR DE SECCIÓ 2X150 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 32

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €6,80UFGF25038 Instal·lació d'aspersor de regP- 33
(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €9,35UFGF25039 Node de derivació de l'aigua amb anella de polietiléP- 34
(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.890,76UFHM11H2X Columna PCN-6 de Carandini o equivalent, de 10 m d'alçària, col·locada sobre dau de formigó (P -
35)

P- 35

(MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €95,66UFHM11HXX Col·locació de columna existent PCN-6 DE Carandini o equivalent, de 10 m d'alçària, col·locada
sobre dau de formigó (p - 36)

P- 36

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €657,73UFHN11H2X Llumenera Pechina PCN-250/GC-Q VSAP 150W de Carandini o equivalent, acoplada al suport (P
- 37)

P- 37

(SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €437,56UFHN11H3X Llumenera P- 38
(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,80UFHN11HXX Col·locació de llumenera existent Pechina PCN-250/GC-Q VSAP 150W de Carandini o equivalent,
acoplada al suport (P - 38)

P- 39

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €299,52UFJM0X004 Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre segons especificacions de companyia
suministradora de dimensions aporx. 100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de fosa. 

P- 40

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €566,63UFQ11MB10 Banc de fusta d'iroko amb tractament de protecció, amb suports de fosa pintats en color negre
forja de 150 cm de llargària i ancoratges a terra amb perns cecs, col.locat

P- 41

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

 €43,00UFQ11MB11 Col·locació de bancs reutilitzatsP- 42
(QUARANTA-TRES EUROS)

 €92,56UFQ21U010 PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE
DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM
DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS
DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE
40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

P- 43

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €33,00UFQ21U011 Col·locació de papereres reutilitzadesP- 44
(TRENTA-TRES EUROS)

 €26,00MFQ31V312 Paret d'obra per a la creació de jardineres amb alçària de 40 cmP- 45
(VINT-I-SIS EUROS)
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 €943,36uFQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma
cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

P- 46

(NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €73,70UFQ32U020 PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE
FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

P- 47

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €96,25MFQ35U022 BaranaP- 48
(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €163,58UFQ35U023 Col·locació marquesina d'autobús reutilitzadaP- 49
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €39,00M3FR3PP050 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL ADOBADA A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS

P- 50

(TRENTA-NOU EUROS)

 €13,78UFR63U105 PLANTACIÓ D'ARBRE DE FINS A 3,5 M D'ALÇÀRIA AMB CAMIÓ GRUAP- 51
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €56,00UFR63U106 Exemplar arbre tipus Prunera (P- 52
(CINQUANTA-SIS EUROS)

 €73,30UFR63U107 Exemplar arbre tipus Plataner (P- 53
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €3,45UFR66U002 Exemplar de plantes  generalP- 54
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,64UFR66U003 PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I
RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

P- 55

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,23m2FR6B3113 PLANTACIÓ DE GESPA TREPANTP- 56
(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €281,17UFRF25011 Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 2 i bay-pass, i
electrovàlvula+solenoide amb pericó i tapa, totalment colocat i conexionat a cable de programador
de reg, tot amb accesori i peces de llautó per a reg de goteig.

P- 57

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €45,98M3G214U020 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT,
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA,
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

P- 58

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,14mG219U010 Demolició de vorades de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 59

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €5,57m2G219U030 Demolició de voreres de qualsevol tipus de paviment o paviment de formigó, inclosa la base de
formigó de qualsevol gruix, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs elements tal com escocells, vorades, rigoles, elements de
mobiliari, guals, etc, tal i com indiqui la direcció facultativa

P- 60

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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 €12,58m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclosa possible capa de formigó de base i
qualsevol capa existent fins a arribar a material granular (tot-u, terreny natural, etc), incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclosos tots els
gastos necessaris per tal de deixar la superficie a cota exigida per la direcció facultativa

P- 61

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,73m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 62

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,02uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 63

(VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €2,13m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 64

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €5,14m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 65

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €6,97m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 66

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,64m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses o no, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, inclòs part proporcional de pavimentació, estructures o qualsevol tipus
d'element inclòs a les zones definides als plànols com a esbrossada, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 67

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,73mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 68

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €28,50mG9650007 Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 69

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €16,46mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 70

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €87,38uG991U010 Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de
120x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment acabat

P- 71

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €19,61m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
inclòs acabat sorrejat antilliscant i totes les feines adients. Inclòs part proporcional de paviment de
panot ratllat per a delimitar guals de vianants on indiqui la direcció facultativa. Inclòs part
proporcional de panot de 20x20x8 cm a les zones on hi hagi pas de vehicles (guals d'entrada a
aparcament o similar), segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs y
materials necessaris indicats per la direcció facultativa 

P- 72

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €83,60m3G9GA0004 Formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 73

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €36,50m3G9GA0005 Morter M-5 per a la fixació de rajola hidràulicaP- 74
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €28,84tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 75

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,24mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i
microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina
autopropulsada

P- 76

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,58mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 77

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,71m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 78

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €85,61uGBB1U042 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 79

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €48,67uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 80

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €71,02uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 81

(SETANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €21,64mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 82

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,66mGDG3U030 Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de
gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I, totalment col·locats
inclosa part proporcional d'obturadors necessaris, mandrilat i cinta de senyalització

P- 83

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €238,84m2IBB41210 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suportP- 84
(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,18mIBBZ2310 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavatP- 85
(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €130,07uIQU12121 Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 86

(CENT TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €130,07uIQU12122 Transport, muntatge i desmuntatge de mòdul de vestuaris per a treballadors d'obraP- 87
(CENT TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €130,07uIQU12M41 Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 88

(CENT TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €145,00mesIQU13V37 Lloguer mòdul prefabricat de vestidors per als treballadors de l'obraP- 89
(CENT QUARANTA-CINC EUROS)

 €172,21mesIQU14411 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m, amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 90

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €152,68mesIQU15211 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 91

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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u0001 Estudi de Seguretat i SalutP- 1  €35.021,42

Sense descomposició 35.021,42 €

MF21B1011 Arrencada de barana metàl·lica o porteria de futbol de qualsevol tipus i
alçada amb mitjans manuals o mecànics, inclòs part proporcional de suports,
sabates i tot el necessari segons indicacions de la direccio facultativa, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 2  €6,33

Altres conceptes 6,33 €

UF21DS040 Demolició de pou d'embornal o de reixa interceptora de qualsevol tipus,
inclosa la reixa i tot el necessari per deixar-lo anul·lat correctament tal i com
indiqui la direcció facultativa, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3  €43,77

Altres conceptes 43,77 €

UF21QCV01 Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4  €2,49

Altres conceptes 2,49 €

uF21QCV02 Arrencada de pilones de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €3,13

Altres conceptes 3,13 €

UF21QCV03 Arrencada de cadira de qualsevol tipus inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6  €6,26

Altres conceptes 6,26 €

UF21QCV04 Desmuntatge de llumeneresP- 7  €4,55

Sense descomposició 4,55 €

UF21QCV05 Desmuntatge i emmagatzematge en obra de marquesines d'autobús P- 8  €23,52

Sense descomposició 23,52 €

uF21R1165 Tala controlada directa 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- 9  €107,31

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 75,61 €

uF21SU001 Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia o abocadorP- 10  €3,21

Sense descomposició 3,21 €

m3F221C272 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 11  €3,63

Altres conceptes 3,63 €

m3F222262A Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 12  €9,35

Altres conceptes 9,35 €
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m3F226120A Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM

P- 13  €5,55

Altres conceptes 5,55 €

m3F2R45037 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km

P- 14  €6,69

Altres conceptes 6,69 €

m3F2R64237 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 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 15  €6,41

Altres conceptes 6,41 €

m3F2R642E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 16  €20,51

Altres conceptes 20,51 €

m3F2R642H0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

P- 17  €16,68

Altres conceptes 16,68 €

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

P- 18  €151,02

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €8,10216

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

 €104,70000

Altres conceptes 38,22 €

MF981U025 Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo de resistencia 20
n/mm2 de 10 cm de gruix

P- 19  €179,38

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €7,84080

B981U025 Gual per a vianants model r-120, recte de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo de resistencia 15
n/mm2 de 10 cm de gruix

 €124,80000

Altres conceptes 46,74 €

uF991A101 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític
amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i amb anella de fosa
d'alumini de dos mòduls, de 75 cm de diàmetre exterior i 53 cm de diàmetre
interior, col·locada recolzada sobre marc perimetral

P- 20  €272,18

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

 €5,59300
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B991A101 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris
granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i
75 cm de diàmetre interior, amb anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de
75 cm de diàmetre exterior i 53 cm de diàmetre interior

 €248,00000

Altres conceptes 18,59 €

uFD5J5298 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 21  €121,15

B0111000 Aigua  €0,00291
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,77216

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

 €3,95736

B0F1D2A1 MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR  €17,59989
Altres conceptes 98,82 €

UFD5Z5CCP Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, modul
Impu 35 (fundición dúctil Benito) de 835x335x40 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
(P - 31)

P- 22  €58,08

Sense descomposició 58,08 €

MFD7F5375 TUB DE polietilè de 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL , UNIÓ ELÀSTICA
AMB anella elastomètrica 

P- 23  €11,20

BD75333 Tub de polietilè d'alta densitat, de DN 315 mm, exterior 315 mm i interior 271
mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre.

 €3,05550

BD7F5370 TUB DE PVC DE 230 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ

 €1,94000

Altres conceptes 6,20 €

mFD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 24  €38,09

BD7FD370 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €36,91000

Altres conceptes 1,18 €

uFDA1U030 Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó
HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa i graons

P- 25  €461,53

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

 €41,97200

B0708200 Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel  €0,96075
BDD1U0U3 Con prefabricat de reducció de D 120 cm a D 100 cm  €69,16000
BDD1U0V1 Base de pou de registre amb forats per a tubs  €55,74000
BDDZU002 Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm  €21,00000
BDDZV006 Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular D=625 mm, tipus

Ajuntament de Barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica

 €167,28000

Altres conceptes 105,42 €

uFDB178J0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,9x1,9 mP- 26  €91,37

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

 €60,63155

Altres conceptes 30,74 €
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UFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA (P - 32)

P- 27  €82,56

Sense descomposició 82,56 €

UFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter (P - 36)

P- 28  €70,29

Sense descomposició 70,29 €

UFDKZHJB5 Arqueta soterrada per al control i regulació del correntP- 29  €55,60

Sense descomposició 55,60 €

mFFB40003 Suministre i col.locació de tub de goters ø 17 amb goters cada 50 cm,
protegit amb tub de drenatge, unió a pressió, inclos p.p. de peces especials.

P- 30  €3,05

BD5A1963 Tub volta ranurat de pvc de d 63 mm  €1,26000
BFB40002 Tub de polietillè ø 17 mm amb goters autocompensanst de 2.3 l/h, inclosos

al tub cada 50 cm. 
 €0,63000

BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,02500

Altres conceptes 1,14 €

MFG22TX5K Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de polietilè, de 100
mm de diàmetre nominal lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma EN-50086-2-4, resistència a l'impacte i
resistència a compressió, muntat com a canalització soterrada

P- 31  €7,02

BG22TX5K Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de polietilè, de 100
mm de diàmetre nominal lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma EN-50086-2-4, resistència a l'impacte i
resistència a compressió, muntat com a canalització soterrada

 €5,88000

Altres conceptes 1,14 €

MFG312206 CONDUCTOR DE D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DE DESIGNACIÓ
UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X150 MM2, COL.LOCAT EN
TUB

P- 32  €1,03

BG312200 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV,
BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2

 €0,44880

Altres conceptes 0,58 €

UFGF25038 Instal·lació d'aspersor de regP- 33  €6,80

Sense descomposició 6,80 €

UFGF25039 Node de derivació de l'aigua amb anella de polietiléP- 34  €9,35

Sense descomposició 9,35 €

UFHM11H2X Columna PCN-6 de Carandini o equivalent, de 10 m d'alçària, col·locada
sobre dau de formigó (P - 35)

P- 35  €1.890,76

Sense descomposició 1.890,76 €

UFHM11HXX Col·locació de columna existent PCN-6 DE Carandini o equivalent, de 10 m
d'alçària, col·locada sobre dau de formigó (p - 36)

P- 36  €95,66

Sense descomposició 95,66 €

UFHN11H2X Llumenera Pechina PCN-250/GC-Q VSAP 150W de Carandini o equivalent,
acoplada al suport (P - 37)

P- 37  €657,73

Sense descomposició 657,73 €

UFHN11H3X Llumenera P- 38  €437,56

Sense descomposició 437,56 €
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UFHN11HXX Col·locació de llumenera existent Pechina PCN-250/GC-Q VSAP 150W de
Carandini o equivalent, acoplada al suport (P - 38)

P- 39  €11,80

Sense descomposició 11,80 €

UFJM0X004 Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre segons
especificacions de companyia suministradora de dimensions aporx.
100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de fosa. 

P- 40  €299,52

Sense descomposició 299,52 €

UFQ11MB10 Banc de fusta d'iroko amb tractament de protecció, amb suports de fosa
pintats en color negre forja de 150 cm de llargària i ancoratges a terra amb
perns cecs, col.locat

P- 41  €566,63

BQ11MB10 Banc de fusta d'iroko amb tractament de protecció, amb suports de fosa
pintats en color negre forja de 150 cm de llargària i ancoratges a terra amb
perns cecs

 €555,37000

Altres conceptes 11,26 €

UFQ11MB11 Col·locació de bancs reutilitzatsP- 42  €43,00

Sense descomposició 43,00 €

UFQ21U010 PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS,
2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER
UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2
MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE
PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

P- 43  €92,56

BQ21U010 PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM
DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM
DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

 €83,12000

Altres conceptes 9,44 €

UFQ21U011 Col·locació de papereres reutilitzadesP- 44  €33,00

Sense descomposició 33,00 €

MFQ31V312 Paret d'obra per a la creació de jardineres amb alçària de 40 cmP- 45  €26,00

Sense descomposició 26,00 €

uFQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

P- 46  €943,36

BQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet

 €760,00000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €25,80000
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Altres conceptes 157,56 €

UFQ32U020 PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER
FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT
PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA
CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4

P- 47  €73,70

BQ42U020 PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER
FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT
PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65
MM

 €61,81000

Altres conceptes 11,89 €

MFQ35U022 BaranaP- 48  €96,25

Sense descomposició 96,25 €

UFQ35U023 Col·locació marquesina d'autobús reutilitzadaP- 49  €163,58

Sense descomposició 163,58 €

M3FR3PP050 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL ADOBADA A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS

P- 50  €39,00

BR3P1110 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL  €36,74040
Altres conceptes 2,26 €

UFR63U105 PLANTACIÓ D'ARBRE DE FINS A 3,5 M D'ALÇÀRIA AMB CAMIÓ GRUAP- 51  €13,78

Altres conceptes 13,78 €

UFR63U106 Exemplar arbre tipus Prunera (P- 52  €56,00

Sense descomposició 56,00 €

UFR63U107 Exemplar arbre tipus Plataner (P- 53  €73,30

Sense descomposició 73,30 €

UFR66U002 Exemplar de plantes  generalP- 54  €3,45

Sense descomposició 3,45 €

UFR66U003 PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA DE SOT DE
0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

P- 55  €1,64

Altres conceptes 1,64 €

m2FR6B3113 PLANTACIÓ DE GESPA TREPANTP- 56  €9,23

Altres conceptes 9,23 €

UFRF25011 Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 2 i
bay-pass, i electrovàlvula+solenoide amb pericó i tapa, totalment colocat i
conexionat a cable de programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó
per a reg de goteig.

P- 57  €281,17

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €5,76000

BN32B420 Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm, muntada a rosca dins
de pericó.

 €46,17000

BN631010 Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal, components en acer
inoxidable, cos de fibra de vidre  i nylon.

 €63,65000

FDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra

 €61,24126
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FDKZ3179 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €48,69245

Altres conceptes 55,66 €

M3G214U020 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN
MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL
D'ARMADURES, CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

P- 58  €45,98

Altres conceptes 45,98 €

mG219U010 Demolició de vorades de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 59  €4,14

Altres conceptes 4,14 €

m2G219U030 Demolició de voreres de qualsevol tipus de paviment o paviment de formigó,
inclosa la base de formigó de qualsevol gruix, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs elements
tal com escocells, vorades, rigoles, elements de mobiliari, guals, etc, tal i com
indiqui la direcció facultativa

P- 60  €5,57

Altres conceptes 5,57 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclosa possible capa de
formigó de base i qualsevol capa existent fins a arribar a material granular
(tot-u, terreny natural, etc), incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclosos tots els gastos necessaris
per tal de deixar la superficie a cota exigida per la direcció facultativa

P- 61  €12,58

Altres conceptes 12,58 €

m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 62  €0,73

Altres conceptes 0,73 €

uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P- 63  €29,02

Altres conceptes 29,02 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 64  €2,13

Altres conceptes 2,13 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% PM,
mesurat sobre perfil teòric

P- 65  €5,14

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,88800

Altres conceptes 1,20 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 66  €6,97

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,55600

Altres conceptes 1,37 €
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m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses o no, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, inclòs part proporcional de
pavimentació, estructures o qualsevol tipus d'element inclòs a les zones
definides als plànols com a esbrossada, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 67  €1,64

Altres conceptes 1,64 €

mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 68  €21,73

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,66164

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,76862
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U06 Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a  €4,66200

Altres conceptes 9,64 €

mG9650007 Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 69  €28,50

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,40480

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,93706
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U07 Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a  €9,13500

Altres conceptes 11,03 €

mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 70  €16,46

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,07525
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,40480

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,58954
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42000
B0DZA000 Desencofrant  €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,06000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €5,41800

Altres conceptes 4,47 €

uG991U010 Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment acabat

P- 71  €87,38

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €13,64712

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €5,64274
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,03200
B0DZA000 Desencofrant  €0,17280
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,57600
B991U002 Peça per a escossells de 120x20x8 cm  €33,24000

Altres conceptes 30,07 €
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m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, inclòs acabat sorrejat antilliscant i totes les feines
adients. Inclòs part proporcional de paviment de panot ratllat per a delimitar
guals de vianants on indiqui la direcció facultativa. Inclòs part proporcional de
panot de 20x20x8 cm a les zones on hi hagi pas de vehicles (guals d'entrada
a aparcament o similar), segons indicacions de la direcció facultativa.
Inclosos tots els treballs y materials necessaris indicats per la direcció
facultativa 

P- 72  €19,61

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,15050
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,52660
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,39700

Altres conceptes 11,54 €

m3G9GA0004 Formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 73  €83,60

B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €65,98200

B0A3UC10 Clau acer  €0,28750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,10000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,21000

Altres conceptes 14,02 €

m3G9GA0005 Morter M-5 per a la fixació de rajola hidràulicaP- 74  €36,50

Sense descomposició 36,50 €

tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 75  €28,84

B9H1U512 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €21,39000

Altres conceptes 7,45 €

mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura
reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de
50x50x3 mm, amb màquina autopropulsada

P- 76  €2,24

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €1,72750
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,13870

Altres conceptes 0,37 €

mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 77  €0,58

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,22540
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03900

Altres conceptes 0,32 €

m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 78  €15,71

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,25400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,39000

Altres conceptes 13,07 €

uGBB1U042 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i
S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 79  €85,61
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BBM1U042 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació
al suport

 €73,23000

Altres conceptes 12,38 €

uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 80  €48,67

BBM1U100 Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €37,26000

Altres conceptes 11,41 €

uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 81  €71,02

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €59,07000

Altres conceptes 11,95 €

mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 82  €21,64

BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €19,80000

Altres conceptes 1,84 €

mGDG3U030 Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 2 tubs de
diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
formigó HM-20/P/20/I, totalment col·locats inclosa part proporcional
d'obturadors necessaris, mandrilat i cinta de senyalització

P- 83  €10,66

B0641080 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

 €2,77542

BG21RD10 Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,2 mm de gruix

 €2,77200

BG8A0002 Cinta de senyalització per a canalitzacions de telecomunicacions  €0,56000
Altres conceptes 4,55 €

m2IBB41210 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suportP- 84  €238,84

BBM35100 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no reflectora  €171,75000
Altres conceptes 67,09 €

mIBBZ2310 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra
clavat

P- 85  €18,18

BBMZ1A20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical  €13,87000
Altres conceptes 4,31 €

uIQU12121 Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

P- 86  €130,07

BQU12210 Transport de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3
m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

 €113,02000

Altres conceptes 17,05 €

uIQU12122 Transport, muntatge i desmuntatge de mòdul de vestuaris per a treballadors
d'obra

P- 87  €130,07

Sense descomposició 130,07 €
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uIQU12M41 Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 88  €130,07

BQU12411 Transport de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

 €113,02000

Altres conceptes 17,05 €

mesIQU13V37 Lloguer mòdul prefabricat de vestidors per als treballadors de l'obraP- 89  €145,00

Sense descomposició 145,00 €

mesIQU14411 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4
m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

P- 90  €172,21

BQU11411 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

 €172,21000

Altres conceptes 0,00 €

mesIQU15211 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m
amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

P- 91  €152,68

BQU11210 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m
amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

 €152,68000

Altres conceptes 0,00 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Projecte de millora urbana de la carretera BV - 2421 al seu pas per La Palma de Cervelló

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/12/14 Pàg.: 1

NIVELL 4: Sub sub Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub sub 01.05.54.01  Embornals 8.052,64

Sub sub 01.05.54.02  Nou Col·lector 17.394,46

Subcapítol 01.05.54  Xarxa de Sanejament i Drenatge 25.447,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25.447,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.21  Superfícies 32.862,30

Subcapítol 01.02.22  Elements 3.519,71

Capítol 01.02  Enderrocs 36.382,01

Subcapítol 01.03.31  Terres a retirar 1.241,36

Subcapítol 01.03.32  Terres de nova aportació 1.822,30

Capítol 01.03  Moviments de Terres 3.063,66

Subcapítol 01.04.41  Superfícies i Volums 72.978,44

Subcapítol 01.04.42  Elements lineals 67.037,45

Capítol 01.04  Pavimentació 140.015,89

Subcapítol 01.05.51  Xarxa d'Enllumenat Públic 85.603,94

Subcapítol 01.05.52  Línies Elèctriques BT i Telecomunicacions 11.505,07

Subcapítol 01.05.54  Xarxa de Sanejament i Drenatge 25.447,10

Subcapítol 01.05.55  Xarxa de Reg 4.821,68

Capítol 01.05  Instal·lació de Serveis 127.377,79

Subcapítol 01.06.61  Vertical 1.288,24

Subcapítol 01.06.62  Horitzontal 6.238,30

Capítol 01.06  Senyalització 7.526,54

Subcapítol 01.07.71  Elements 23.870,01

Capítol 01.07  Mobiliari Urbà 23.870,01

Subcapítol 01.08.81  Arbrat 4.621,62

Subcapítol 01.08.82  Jardineria 5.165,27

Capítol 01.08  Arbrat i Jardineria 9.786,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

348.022,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  Enderrocs 36.382,01

Capítol 01.03  Moviments de Terres 3.063,66

Capítol 01.04  Pavimentació 140.015,89

Capítol 01.05  Instal·lació de Serveis 127.377,79

Capítol 01.06  Senyalització 7.526,54

Capítol 01.07  Mobiliari Urbà 23.870,01

Capítol 01.08  Arbrat i Jardineria 9.786,89

Capítol 01.09  Gestió de Residus 9.983,44

Capítol 01.10  Equipaments d'Obra 3.205,79

Capítol 01.11  Seguretat i Salut 35.021,42

Obra 01 Pressupost LA PALMA 1 396.233,44

euros



Projecte de millora urbana de la carretera BV - 2421 al seu pas per La Palma de Cervelló

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/12/14 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

396.233,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost LA PALMA 1 396.233,44

396.233,44

euros



 

 
Projecte de millora urbana de la carretera BV - 2421 al seu pas per La Palma de Cervelló 

 
 
 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                                      Pàg.          1 
 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................                    396.233,44   € 
 

 
 

Subtotal ...............                    396.233,44   € 
 

 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ....................................                 396.233,44   € 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
 

( TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

 
 
IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 

 
7840,35 

 
€ 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 7840,35 € 

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 
 

( SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS ) 
 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................                 404.073,79   € 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la 
quantitat de : 

 
( QUATRE-CENTS QUATRE MIL SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 


