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Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 S222F210 m3 Cata de localització de serveis amb excavació amb mitjans manuals, en terres, de fondaria inferior a 1,5 m

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

1 T Unitats Amplada (m) Longitud (m) Fondària (m)

2 Localització conduccions aigua potable 22,000 0,500 2,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 Localització cablejat elèctric soterrat 22,000 0,500 2,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

4 Localització instal·lació de gas 22,000 0,500 2,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

5 Localització cablejat telefònica 22,000 0,500 2,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 02  ENDERROCS

1 F219V010 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

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

1 T Longitud (m)

2 fase1 108,200 108,200 C#*D#*E#*F#

3 fase2 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

4 fase3 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,200

2 F219U320 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals en cas necesari i càrrega
de runa sobre camió. inclou part proporcional manual a les vores de pericons, façanes o  per serveis

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

1 T Superficie (m2

2 fase1 3.967,800 3.967,800 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.782,000 1.782,000 C#*D#*E#*F#

4 fase3 2.120,000 2.120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.869,800

3 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T Superficie (m2

2 maria auxiliadora 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

4 F219U015 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa
sobre camió

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 2

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

1 T Longitud (m)

2 fase1 1.670,000 1.670,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.298,000 1.298,000 C#*D#*E#*F#

4 fase3 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.454,000

5 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Longitud (m)

2 fase1 1.670,000 1.670,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.298,000 1.298,000 C#*D#*E#*F#

4 fase3 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.454,000

6 F219U115 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió

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

1 T Superficie (m2 Gruix (m)

2 fase1 4.890,000 0,100 489,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 4.469,000 0,100 446,900 C#*D#*E#*F#

4 fase3 4.901,000 0,100 490,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.426,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 03  SISTEMA VIARI
Capítol (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

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

1 fases T area (m2) fondaria (m)

2 fase 1 3.437,000 0,350 1.202,950 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2.921,000 0,350 1.022,350 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 3.558,000 0,350 1.245,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.470,600

2 F227R0UA m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

1 Calçada T

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 3

2 Fases T area (m2)

3 fase 1 3.437,000 3.437,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 2 2.921,000 2.921,000 C#*D#*E#*F#

5 fase 3 3.558,000 3.558,000 C#*D#*E#*F#

6 Voreres T

7 Fases T area (m2)

8 fase 1 4.942,000 4.942,000 C#*D#*E#*F#

9 fase 2 2.610,000 2.610,000 C#*D#*E#*F#

10 fase 3 3.153,000 3.153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.621,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 03  SISTEMA VIARI
Capítol (1) 02  PAVIMENTACIÓ

1 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i base de formigó

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

1 Voreres T

2 Fases T longitud (m)

3 fase 1 1.630,000 1.630,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 2 1.465,000 1.465,000 C#*D#*E#*F#

5 fase 3 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.695,000

2 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

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

1 Voreres T

2 Fases T longitud (m)

3 fase 1 1.630,000 1.630,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 2 1.465,000 1.465,000 C#*D#*E#*F#

5 fase 3 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.695,000

3 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

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

1 Voreres T

2 Fases T area (m2) gruix (m)

3 fase 1 4.942,000 0,150 741,300 C#*D#*E#*F#

4 fase 2 2.610,000 0,150 391,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 4

5 fase 3 2.923,000 0,150 438,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.571,250

4 F4B0DA44 m2 B 500 Tlectrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B
500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996

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

1 Fases T longitud amplada

2 fase1 92,000 2,000 184,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 105,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#

4 fase3 132,500 2,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,000

5 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 fases T area (m2) fondaria (m)

2 fase 1 3.437,000 0,150 515,550 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2.921,000 0,150 438,150 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 3.558,000 0,150 533,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.487,400

6 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

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

1 fases T area (m2) fondaria (m)

2 fase 1 3.437,000 0,200 687,400 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2.921,000 0,200 584,200 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 3.558,000 0,200 711,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.983,200

7 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació
1,5 kg/m2

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

1 fases T area (m2)

2 fase 1 3.437,000 3.437,000 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2.921,000 2.921,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 3.558,000 3.558,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.916,000

8 F9H182U4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 bin B60/70 S (S-20) amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada

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

1 fases T area (m2) gruix (m) Densitat (t/m3)

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 5

2 fase 1 3.437,000 0,060 2,400 494,928 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2.921,000 0,060 2,400 420,624 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 3.558,000 0,060 2,400 512,352 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.427,904

9 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2

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

1 fases T area (m2)

2 fase 1 3.437,000 3.437,000 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2.921,000 2.921,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 3.558,000 3.558,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.916,000

10 F9H121U4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada

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

1 fases T area (m2) gruix (m) Densitat (t/m3)

2 fase 1 3.437,000 0,060 2,400 494,928 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2.921,000 0,060 2,400 420,624 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 3.558,000 0,060 2,400 512,352 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.427,904

11 F9F5T20F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

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

1 carrer industria T m2

2 33,100 33,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,100

12 F9E1U010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment
pòrtland

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

1 Voreres T

2 Fases T area (m2)

3 fase 1 4.942,000 4.942,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 2 2.610,000 2.610,000 C#*D#*E#*F#

5 fase 3 2.923,000 2.923,000 C#*D#*E#*F#

7 panot de 8 -659,000 -659,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.816,000

13 F9E1410N m2 Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 6

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

1 Fases T longitud amplada

2 fase1 92,000 2,000 184,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 105,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#

4 fase3 132,500 2,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,000

14 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment i beurada de color

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

1 panot tactil T area

2 estriat 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

3 tacs 153,600 153,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,600

15 F9G12342 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

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

1 sortida metro pep ventura T m2 gruix

2 230,000 0,200 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

16 F981LGAF u Capçal de gual de formigó de 180 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb
morter sobre base de formigó no estructural

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

1 segons planols T nºguals

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

TOTAL AMIDAMENT 13,000

17 F985V025 m Gual per a vehicles de 40 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de 40x40 cm i amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

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

1 Fases T longitud

2 fase1 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

4 fase3 132,500 132,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 329,500

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 03  SISTEMA VIARI
Capítol (1) 03  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 7

1 S222F210 m3 Cata de localització de serveis amb excavació amb mitjans manuals, en terres, de fondaria inferior a 1,5 m

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

1 Fonaments senyals verticals T Unitats Amplada (m) Longitud (m) Fondària (m)

2 7,000 0,400 0,400 0,750 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

2 FBBZU010 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat amb un dau de formigó
HM-20 de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,75 m, d'acord plànols.

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

1 T Unitats Longitud (m)

2 segons planols 34,000 2,800 95,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,200

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

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

1 segons plànols T

2 fase1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

4 FBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal

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

1 segons plànols

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29/A-34) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

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

1 segons plànols T

2 fase1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 8

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

1 STOP

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 segons plànols T

2 fase1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

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

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

1 T metres unitats

2 carril bici 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

9 FBA15011 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada

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

1 T metres unitats

2 carril bici 110,000 1,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

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

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

1 linia d'aturada abans de pas de
vianants

T unitats longitud

2 14,000 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11 FBA29111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua reflectora de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 Pas de vianants T Longitud passos totals

2 4,000 40,000 160,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 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

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

1 segons planols T Unitats Superfície (m2

2 11,000 1,400 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 03  SISTEMA VIARI
Capítol (1) 04  SEMAFORITZACIÓ

1 FHMZZ001 u Desplaçament semàfor existent a nova a alineació de vorada.inclou demolició del fonament actual, desenbridat
de la columna, trasllat de la columna, acopi temporal a magatzem si fos necessari i posterior montatge al lloc
indicat per la direcció d'obra. inclou nou fonament per la columna de semàfor de dimensions fins a 80 x 80 x 80
cm de formigó ha-25, amb els perns i la plantilla d'ancoratge, i els conductes de pvc corrugat de doble paret de
90 mm de diàmetre. inclou cablejat interior i cablejat de la llumenera. inclou l'apertura i el tapat del forat.
subministrament i col·locació. (unitat d'amidament: unitat)

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

1 segons plànols 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 04  SANEJAMENT
Capítol (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la
vora o càrrega a camió

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

1 CONNEXIO EMBORNALS T Unitats longitud area

2 142,000 6,000 0,800 681,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 681,600

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 CONNEXIO EMBORNALS T Unitats longitud amplada

2 142,000 6,000 1,000 852,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,000

3 F228F10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
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Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 10

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

1 CONNEXIO EMBORNALS T Unitats longitud area

2 142,000 6,000 0,400 340,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,800

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 04  SANEJAMENT
Capítol (1) 02  CANONADES

1 F31521D1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/10/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió

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

1 CONNEXIO EMBORNALS T Unitats longitud area

2 142,000 6,000 0,150 127,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,800

2 FD7JG146 m Tub de diàmetre nominal exterior 250 mm, i de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, , de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 CONNEXIO EMBORNALS T Unitats longitud

2 142,000 6,000 852,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,000

3 FD7ZU200 u Subministrament i col·locació de peça clip de derivació a 90º (peça en forma de ´´te´´) de pead de
dn100,125,150,200,250 i 315 mm per a connexionat d'escomesa d'aigües residuals existent a nou col·lector
executat.

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

1 CONNEXIO EMBORNALS T Unitats

2 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 04  SANEJAMENT
Capítol (1) 03  OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

1 FDDZ8DDJ u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclou anell de reducció de
formigó prefabricat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 11

1 Pous de registre 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FD35Z001 u Embornal sifònic tipus badalona, a base de caixa prefavricada de formigó de mides exteriors 410x920x900mm,
amb divisoria intermitja, marc i tapa de fundició registrable a l'interior de 340x225x30mm, reixa practicable de
doble orientació, de fundició de mides 870x345x100mm, col.locat sobre solera de formigó de 15cm de gruix,
elaborat a l 'obra l, tot segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobree els elements que
cosntitiueixne la xarxa de clavegueram dins el minicpi de badalona.

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

1 segons planols T ut

2 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 05  ENLLUMENAT
Capítol (1) 01  DESMUNTATGE I RETIRADA

1 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals

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

1 FASES T ml

2 fase1 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 1.437,000 1.437,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.999,000

2 K21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

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

1 segons inspecció in situ T ut

2 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 05  ENLLUMENAT
Capítol (1) 02  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

1 F222U315 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de
senyalització

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

1 FASES T ml

2 fase1 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 12

3 fase2 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 1.437,000 1.437,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.999,000

2 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

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

1 FASES T ml

2 fase1 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 1.437,000 1.437,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.999,000

3 FDG51356 m Canalitzacio amb un tub de polietilè de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigo i col·locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

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

1 CREUAMENTS T longitud unitats

2 6,000 30,000 1,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

4 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques

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

1 FASES T ml

2 fase1 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 1.437,000 1.437,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.999,000

5 FDK2U060 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís de
29x14x5 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

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

1 segons plànols T ut

2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

6 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 615x6150x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

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

1 segons plànols T ut

2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 66,000

7 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub

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

1 FASES T ml

2 fase1 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 1.437,000 1.437,000 C#*D#*E#*F#

6 enllumenat 6,000 153,000 918,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.917,000

8 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra

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

1 FASES T ml

2 fase1 1.486,000 1.486,000 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 1.437,000 1.437,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.999,000

9 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % pm

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

1 FASES T ml

2 fase1 1.486,000 0,500 0,400 297,200 C#*D#*E#*F#

3 fase2 1.076,000 0,500 0,400 215,200 C#*D#*E#*F#

4 fase 3 1.437,000 0,500 0,400 287,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 799,800

10 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la
vora o càrrega a camió

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

1 CREUAMENTS T longitud profunditat ample unitats

2 6,000 1,200 0,500 30,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 05  ENLLUMENAT
Capítol (1) 03  PUNTS DE LLUM

1 FHM1Z001 u Columna model ceu ref ceu 06603, de planxa d'acer galvanitzat per immersio en calent, de forma troncoconica,
de 6,00 m d'alçaria, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigo,
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Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 14

inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament, instal·lacio de presa de terra, instal·lacio electrica
completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

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

1 segons planols T ut

2 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

2 FHN2Z001 u Col·locacio de lluminaria ALYA INSTANIUM led, amb fundicio injectada d'alumini ip66, 39w, òptica rf, 4000ºk,
alimentació a 530 ma, sense regulació, inclos el adaptador columna-lluminària, model alf2, 5º, ref. 50-3350,
inclós el connexionat i orientacio de la lluminaria

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

1 segons planols T ut

2 171,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

3 FHN2Z002 u Subministrament i muntatge de retofit per adaptació de luminària existent ALYA de vapor de sodi a leds

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

1 Tram garriga- Industria T

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 05  ENLLUMENAT
Capítol (1) 04  QUADRE D'ENLLUMENAT, ESCOMESES I TAXES

1 PA000001 Pa Partida alçada a justificar per al connexió de noves línies a quadre i legalització de l'instal.lació.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 06  XARXA DE REG
Capítol (1) 01  OBRA CIVIL

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

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

1 FASE 1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

2 FASE 2 364,000 364,000 C#*D#*E#*F#

3 FASE 3 211,000 211,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,000

2 FJSGU010 m Subministrament i col·locació de tub de polietilé de densitat alta PE100 de DN 110 mm de diametre nominal
exterior, de 10 bar de pressio nominal segons UNE 53-131-90, connectat per electrofussió o a pressio amb
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Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 15

accessoris metàl·lics. Inclou excavació de rasa amb mitjans mecànics de 45x70 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització, el formigó
HM-20 de protecció, el transport de terres sobrants a abocador i el canon d'abocador. inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.

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

1 Creuaments calçada T Longitud unitats

2 6,000 6,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 F31521D1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/10/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió

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

1 creuaments T Superfície ras Longitud (m)

2 0,200 72,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

4 FJS5U235 m Tuberia de polietile de densitat baixa de 32 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors autocompensats
termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,4 l/h, amb una separació entre gotejadors de 50 cm col·locada al
fons de la rasa. inclou excavació i tapat manual de la rasa

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

1 FASE 1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

2 FASE 2 364,000 364,000 C#*D#*E#*F#

3 FASE 3 211,000 211,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,000

5 FFB2XB01 m Banda de plàstic de 10 cm d'amplada de color violeta per senyalització de canonada soterrada de reg,
col.locada 20 cm per sobre de les canalitzacions d'aigua per a reg.

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

1 FASE 1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

2 FASE 2 364,000 364,000 C#*D#*E#*F#

3 FASE 3 211,000 211,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,000

6 FDK2A4D3 u Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de maó calat sobre llit de sorra

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

1 segons planols T

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

3 bypass mestre 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 FDK2U080 u Pericó quadrat per a col·locació de comptador de reg de 2.5 m3/h de companyia,analització de serveis de
80x40x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís de 29x14x5 cm arrebossades per dins amb morter
de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en
sec
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AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 16

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 06  XARXA DE REG
Capítol (1) 02  INSTAL·LACIONS

1 FDK2U004 u By pass mestre de 2'', format per electrovàlvula de 2'' i tres vàlvules d'esfera de 2'' connectades formant un by
pass, s'inclou el tub i tots els accessoris de connexió, el pericó de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm
i 85 cm de fondària, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment i la tapa
de fosa grisa de 1200x600x50 mm, col·locat amb morter. totalment instal.lat i connectat a la xarxa de primària i
secundària de reg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació autonoma, sistema de programació per teclat al programador, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat, col·locat dins el pericó del bypass mestre

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

1 Dins el perico del bypass mestre T

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FDK2U012 u By pass per a reg per degoteig arbrat i/parterre, format per electrovàlvula de 1'' i tres vàlvules d'esfera de 1''
connectades formant un by pass, reductor de pressió de 10 a 0,5 atm i filtre de 300 micres, s'inclou el tub i tots
els accessoris de connexió, el pericó de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment i la tapa de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. totalment instal.lat i connectat a la xarxa de primària i
secundària de reg.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FJSZUR10 u Vàlvula antisifó i de rentat per purgat de les canonades de goteig de 1´´. inclou arqueta de 60x60cm
prefabricada  sobre graves

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3
m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm
i el soterrament superficial
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

6 FDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x45 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

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

1 comptador T

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 615x6150x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

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

1 segons planols T

2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 PA0001 pa Partida alçada a justificar per al pagament a companyia dels drets de connexió, instal·lació del comptador i clau
de pas.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 07  JARDINERIA

1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I

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

1 Escossels per arbres T Longitud (m) Unitats

2 120x80cm 0,200 29,000 5,800 C#*D#*E#*F#

3 100x100cm 0,200 58,000 11,600 C#*D#*E#*F#

4 80x80cm 0,160 42,000 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,120

2 FR2GU042 u Excavació de clot de plantació, amb mitjans mecànics

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

1 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 67,000

3 FR44UD40 u Subministrament i transport de pyrus calleyana ´´chanticler´´ de 20/25 cm de perímetre, en pa de terra, de
primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi
provisional en cas necessari

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

1 Unio T Unitats

2 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 FR45722E u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb contenidor de 110 l, de 1a qualitat
segons NTJ. El preu inclou dos tutors de fusta tractada de 8cm de diàmetre i 3,00 m de longitud.

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

1 Garriga T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 FR44F839 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de
110 l. El preu inclou dos tutors de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3,00 m de longitud.

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

1 lleida i isaac peral T ut

2 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

6 FR614347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 Arbrat T Unitats

2 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

7 F99D1200 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat
amb paviment drenant de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb capa elastica
perimetral al tronc

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

1 Escocells T

2 67,000 1,000 1,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 19

Capítol (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la
vora o càrrega a camió

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

1 Papereres 44,000 0,400 0,400 1,000 7,040 C#*D#*E#*F#

2 Bancs 4,000 0,400 0,400 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

2 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

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

1 Papereres 44,000 0,400 0,400 1,000 7,040 C#*D#*E#*F#

2 Bancs 4,000 0,400 0,400 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ
Capítol (1) 02  ELEMENTS URBANS

1 FQ21U020 u Paperera metàl·lica amb planxa foradada d'acer inoxidable model Barcelona de la casa Fundición Benito o
equivalent de 65 l de capacitat, formada per una cubeta basculant i sistema de bloqueig de seguretat, suports
laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca.

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

1 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 FQ4YZ001 u Subministrament i col·locació de plaques de carrer de 520x260 mm d'acer galvanitzat de 1mm de gruix,
tractades amb imprimació tipus Shop-Primer Epoxi de dos components curat amb poliamides i acabat amb
esmailt acrílic de poliuretà alifàtic asecat al forn, de color blau Ral 5022. Ultima capa lacada amb barnis de
protecció amb filtre UVA. Inclou el grafiat del text i l'escut, d'accord amb la documentació facilitada per la
direcció facultativa i segons model de l'Ajuntament de Badalona.

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

1 cruilla T nº trams nºplaques

2 22,000 4,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

3 FQ11U108 u Banc tipus NeoBarcino 1800 de 180 cm de llargada de Benito o equivalent de fusta de guinea tractada, amb
suport de fosa dúctil pintada amb pintura oxiron al forn

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

1 c/ Issac peral T ut

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

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 09  SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA
Capítol (1) 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 T longitud amplada fondaria

2 total 1.656,000 0,500 1,000 828,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 828,000

2 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

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

1 T longitud amplada fondaria

2 total 1.656,000 0,500 0,500 414,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

3 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 T

2 total 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 G21B400X u Arrancada poste de BT de fusta fins a 0,40m de profunditat.

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

1 T Unitats

2 Poste existent d'Endesa 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 09  SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA
Capítol (1) 02  ENDESA

1 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 21

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

1 T longitud

2 total 386,000 386,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,000

2 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

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

1 T longitud

2 total 1.656,000 1.656,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.656,000

3 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (2 circuits)

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

1 T

2 total 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i
estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 Residus de demolició T superficie gruix esponjament

2 Pav de panot 7.869,000 0,100 1,200 944,280 C#*D#*E#*F#

3 Pav.asfaltic 14.260,000 0,100 1,200 1.711,200 C#*D#*E#*F#

4 Pav.formigó 190,000 0,100 1,200 22,800 C#*D#*E#*F#

5 Vorada i rigola 1.113,500 0,100 1,200 133,620 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

AMIDAMENTS Data: 18/06/15 Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 2.811,900

2 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Residus de demolició T superficie gruix esponjament

2 Pav de panot 7.869,000 0,100 1,200 944,280 C#*D#*E#*F#

3 Pav.asfaltic 14.260,000 0,100 1,200 1.711,200 C#*D#*E#*F#

4 Pav.formigó 190,000 0,100 1,200 22,800 C#*D#*E#*F#

5 Vorada i rigola 1.113,500 0,100 1,200 133,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.811,900

3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 Excavació del vial T Esponjament

2 fases T area (m2) fondaria (m)

3 fase 1 3.437,000 0,350 1,200 1.443,540 C#*D#*E#*F#

4 fase 2 2.921,000 0,350 1,200 1.226,820 C#*D#*E#*F#

5 fase 3 3.558,000 0,350 1,200 1.494,360 C#*D#*E#*F#

7 Excavació drenatge T volum (m3)

8 341,000 1,200 409,200 C#*D#*E#*F#

10 Excavació rases serveis T volum (m3)

11 enllumenat 960,000 1,200 1.152,000 C#*D#*E#*F#

12 reg 208,800 1,200 250,560 C#*D#*E#*F#

14 Mobiliari urba T volum (m3)

15 7,680 1,200 9,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.985,696

Obra 01 PRESSUPOST PMU DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT BADALONA
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 GAU1SS01 u Desenvolupament de les tasques de seguretat i salut durant la fase de les obres d'acord al pressupost
contemplat a l'annex núm.13 del projecte constructiu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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������ ��bana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F������P-1 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F2194AF5P-2 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,26 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F219U015P-3 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F219U115P-4 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió 4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F219U320P-5 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals en cas
necesari i càrrega de runa sobre camió. inclou part proporcional manual a les vores de
pericons, façanes o  per serveis

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F219V010P-6 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F221D6J2P-7 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F2221754P-8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F2225232P-9 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F222U010P-10 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió

6,66 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F222U315P-11 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. inclou banda de senyalització

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

F227R0UAP-12 m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F227U100P-13 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F228A80FP-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F�F���P-15 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F228F60FP-16 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % pm

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F2R35067P-17 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2R54267P-18 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F2RA71H0P-19 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F31521D1P-20 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/10/I, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

74,25 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F4B0DA44P-21 m2 B 500 Tlectrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller
ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F921201JP-22 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

F931201JP-23 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm 29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

F936U010P-24 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat

77,53 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F9655380P-25 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

23,31 €

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

F96AU010P-26 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I

36,17 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F974U020P-27 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó

20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F981LGAFP-28 u Capçal de gual de formigó de 180 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3
peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

179,99 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)



P������� �������� 	� 
������ ��bana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

F������P-29 m Gual per a vehicles de 40 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de
40x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

107,94 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F99D1200P-30 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3
cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat mineral de color de 3
cm de gruix, amb capa elastica perimetral al tronc

119,65 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F9E1410NP-31 m2 Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
portland

38,68 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9E1U010P-32 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i
beurada de ciment pòrtland

25,73 €

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

F9E1U015P-33 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment i beurada de color

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F9F5T20FP-34 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

50,82 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F9G12342P-35 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

93,42 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F9H121U4P-36 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada

60,96 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F9H182U4P-37 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 bin B60/70 S (S-20) amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada

57,81 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F9J12X50P-38 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F9J13K40P-39 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FBA15011P-40 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i
2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FBA1G110P-41 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FBA22311P-42 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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F������P-43 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua reflectora de 50 cm d'amplària i
0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FBB11111P-44 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

70,82 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FBB11251P-45 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,94 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBB11351P-46 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

94,30 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FBB31520P-47 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al
senyal

54,36 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FBBZU010P-48 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat amb
un dau de formigó HM-20 de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,75 m, d'acord plànols.

24,71 €

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

FD35Z001P-49 u Embornal sifònic tipus badalona, a base de caixa prefavricada de formigó de mides exteriors
410x920x900mm, amb divisoria intermitja, marc i tapa de fundició registrable a l'interior de
340x225x30mm, reixa practicable de doble orientació, de fundició de mides
870x345x100mm, col.locat sobre solera de formigó de 15cm de gruix, elaborat a l 'obra l, tot
segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobree els elements que
cosntitiueixne la xarxa de clavegueram dins el minicpi de badalona.

383,01 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FD7JG146P-50 m Tub de diàmetre nominal exterior 250 mm, i de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, , de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

13,89 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FD7ZU200P-51 u Subministrament i col·locació de peça clip de derivació a 90º (peça en forma de ´´te´´) de
pead de dn100,125,150,200,250 i 315 mm per a connexionat d'escomesa d'aigües residuals
existent a nou col·lector executat.

131,93 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FDDZ8DDJP-52 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Inclou anell de reducció de formigó prefabricat.

298,70 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FDG10020P-53 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FDG50110P-54 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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F�������P-55 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FDG51356P-56 m Canalitzacio amb un tub de polietilè de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigo i col·locacio de dos bandes de proteccio i avis de
plastic a la part superior de la rasa

10,48 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK2A4D3P-57 u Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de maó calat
sobre llit de sorra

66,54 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDK2U004P-58 u By pass mestre de 2'', format per electrovàlvula de 2'' i tres vàlvules d'esfera de 2''
connectades formant un by pass, s'inclou el tub i tots els accessoris de connexió, el pericó de
formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 85 cm de fondària, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment i la tapa de fosa grisa de
1200x600x50 mm, col·locat amb morter. totalment instal.lat i connectat a la xarxa de primària
i secundària de reg.

902,10 €

(NOU-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FDK2U012P-59 u By pass per a reg per degoteig arbrat i/parterre, format per electrovàlvula de 1'' i tres vàlvules
d'esfera de 1'' connectades formant un by pass, reductor de pressió de 10 a 0,5 atm i filtre de
300 micres, s'inclou el tub i tots els accessoris de connexió, el pericó de formigó prefabricat
sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment i la tapa de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter. totalment instal.lat i connectat a la xarxa de primària i
secundària de reg.

628,38 €

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK2U060P-60 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís de 29x14x5 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

72,10 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FDK2U080P-61 u Pericó quadrat per a col·locació de comptador de reg de 2.5 m3/h de companyia,analització
de serveis de 80x40x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís de 29x14x5 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

64,24 €

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

FDKZU010P-62 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x45 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

54,32 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FDKZU020P-63 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 615x6150x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

102,31 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FFB2XB01P-64 m Banda de plàstic de 10 cm d'amplada de color violeta per senyalització de canonada
soterrada de reg, col.locada 20 cm per sobre de les canalitzacions d'aigua per a reg.

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FG22TP1KP-65 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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F�������P-66 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub

5,69 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FG38E355P-67 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FG390010P-68 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

19,85 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FG3ZU010P-69 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FGKW0010P-70 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou subministrament i
instal·lació. Tot inclòs completament acabat.

745,33 €

(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FGZZ1000P-71 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.
Tot inclòs

12.600,00 €

(DOTZE MIL SIS-CENTS EUROS)

FHM1Z001P-72 u Columna model ceu ref ceu 06603, de planxa d'acer galvanitzat per immersio en calent, de
forma troncoconica, de 6,00 m d'alçaria, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament,
instal·lacio de presa de terra, instal·lacio electrica completa de l'interior del suport i transport
de terres sobrants a l'abocador

528,54 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FHMZZ001P-73 u Desplaçament semàfor existent a nova a alineació de vorada.inclou demolició del fonament
actual, desenbridat de la columna, trasllat de la columna, acopi temporal a magatzem si fos
necessari i posterior montatge al lloc indicat per la direcció d'obra. inclou nou fonament per la
columna de semàfor de dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de formigó ha-25, amb els perns i
la plantilla d'ancoratge, i els conductes de pvc corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre.
inclou cablejat interior i cablejat de la llumenera. inclou l'apertura i el tapat del forat.
subministrament i col·locació. (unitat d'amidament: unitat)

543,90 €

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FHN2Z001P-74 u Col·locacio de lluminaria ALYA INSTANIUM led, amb fundicio injectada d'alumini ip66, 39w,
òptica rf, 4000ºk, alimentació a 530 ma, sense regulació, inclos el adaptador
columna-lluminària, model alf2, 5º, ref. 50-3350, inclós el connexionat i orientacio de la
lluminaria

781,54 €

(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FHN2Z002P-75 u Subministrament i muntatge de retofit per adaptació de luminària existent ALYA de vapor de
sodi a leds

580,28 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FJS5U235P-76 m Tuberia de polietile de densitat baixa de 32 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors
autocompensats termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,4 l/h, amb una separació
entre gotejadors de 50 cm col·locada al fons de la rasa. inclou excavació i tapat manual de la
rasa

5,81 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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F�������P-77 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

11,94 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FJSA1021P-78 u Programador de reg amb alimentació autonoma, sistema de programació per teclat al
programador, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat, col·locat dins el pericó
del bypass mestre

138,20 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FJSGU010P-79 m Subministrament i col·locació de tub de polietilé de densitat alta PE100 de DN 110 mm de
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio nominal segons UNE 53-131-90, connectat
per electrofussió o a pressio amb accessoris metàl·lics. Inclou excavació de rasa amb mitjans
mecànics de 45x70 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització, el formigó HM-20 de protecció,
el transport de terres sobrants a abocador i el canon d'abocador. inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.

43,85 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FJSZUR10P-80 u Vàlvula antisifó i de rentat per purgat de les canonades de goteig de 1´´. inclou arqueta de
60x60cm prefabricada  sobre graves

181,61 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FQ11U108P-81 u Banc tipus NeoBarcino 1800 de 180 cm de llargada de Benito o equivalent de fusta de guinea
tractada, amb suport de fosa dúctil pintada amb pintura oxiron al forn

302,84 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQ21U020P-82 u Paperera metàl·lica amb planxa foradada d'acer inoxidable model Barcelona de la casa
Fundición Benito o equivalent de 65 l de capacitat, formada per una cubeta basculant i
sistema de bloqueig de seguretat, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca.

208,20 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FQ4YZ001P-83 u Subministrament i col·locació de plaques de carrer de 520x260 mm d'acer galvanitzat de
1mm de gruix, tractades amb imprimació tipus Shop-Primer Epoxi de dos components curat
amb poliamides i acabat amb esmailt acrílic de poliuretà alifàtic asecat al forn, de color blau
Ral 5022. Ultima capa lacada amb barnis de protecció amb filtre UVA. Inclou el grafiat del
text i l'escut, d'accord amb la documentació facilitada per la direcció facultativa i segons
model de l'Ajuntament de Badalona.

97,26 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FR2GU042P-84 u Excavació de clot de plantació, amb mitjans mecànics 16,96 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FR44F839P-85 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 110 l. El preu inclou dos tutors de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3,00
m de longitud.

192,15 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FR44UD40P-86 u Subministrament i transport de pyrus calleyana ´´chanticler´´ de 20/25 cm de perímetre, en
pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia
durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

145,46 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FR45722EP-87 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb contenidor de 110 l,
de 1a qualitat segons NTJ. El preu inclou dos tutors de fusta tractada de 8cm de diàmetre i
3,00 m de longitud.

269,54 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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F�������P-88 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

97,51 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G21B400XP-89 u Arrancada poste de BT de fusta fins a 0,40m de profunditat. 88,61 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GAU1SS01P-90 u Desenvolupament de les tasques de seguretat i salut durant la fase de les obres d'acord al
pressupost contemplat a l'annex núm.13 del projecte constructiu.

28.972,93 €

(VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GBA32001P-91 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

18,55 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GBB1U032P-92 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29/A-34) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

67,20 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

K21GU001P-93 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

K21HU010P-94 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

12,16 €

(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PA0001P-95 pa Partida alçada a justificar per al pagament a companyia dels drets de connexió, instal·lació
del comptador i clau de pas.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

PA000001P-96 Pa Partida alçada a justificar per al connexió de noves línies a quadre i legalització de
l'instal.lació.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

S222F210P-97 m3 Cata de localització de serveis amb excavació amb mitjans manuals, en terres, de fondaria
inferior a 1,5 m

124,18 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P� �������� 
 ��
������ 	� ������ 	� ���
���� �
b compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,82 €

Altres conceptes 4,82000 €

P� �������� 
� ��
������ 	� ����
��� 	� ���
���� 	� ���� � �� �
 	� ����� � ���� � � 
 	 �
��!��� �
"

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
6,26 €

Altres conceptes 6,26000 €

P� ����#��� 
 ��
������ 	� ����	� 	� $�������� ����� � �� ���� "��� 	� ���
���� �
" 
������ 
��!���� �

càrrega de runa sobre camió
2,87 €

Altres conceptes 2,87000 €

P� ����#��� 
� ��
������ 	� ����
���� ���!����� �
" mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió 4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

P� ����#��� 
� ��
������ 	� ����
��� 	� ������ � "��� 	� ���
���� �
" 
������ 
��!���� � 
������ �� ���

necesari i càrrega de runa sobre camió. inclou part proporcional manual a les vores de
pericons, façanes o  per serveis

7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P% ����&��� 
 '��� 	� ����
���� ��������� 	� $�������� �ipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1,66 €

Altres conceptes 1,66000 €

P( �����%)� 
� *�������� ��� � ����� 	� ����
��� �� ��rreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P+ �����(�� 
 *�������� 	� ���� ��� � ��� 	 ������,������� 	� �� �
 	 �
��!��� � �� �
 	� ���	!���� ��"���� �

compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

6,72 €

Altres conceptes 6,72000 €

P� �������� 
� *�������� 	� ���� �� ����-���� 	� ������s fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12,21 €

Altres conceptes 12,21000 €

P�� ����#��� 
� *�������� 	� ���� 	� ���� � � 
 	� ���	!�ia, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió

6,66 €

Altres conceptes 6,66000 €

P�� ����#��� 
 *�������� 	� ���� �
" 
������ 
��!���� ��� � ������,������� 	 ����� � ��-����$��� 	� �����

cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. inclou banda de senyalització

5,95 €

Altres conceptes 5,95000 €

P�� ���(.�#� 
� .��!� � ��������� 	/�������	� � ��ixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,99 €

Altres conceptes 0,99000 €

P�� ���(#��� 
� .��!� � ��������� 	� �0� 	� ����� �
" ��
�������� 	�� ��1 P2 1,80 €

Altres conceptes 1,80000 €

P�� ���+�+�� 
� .�"��
��� � ��������� 	� ���� 	 �
��!��� 
3� 	� ��% � ���� � ��� 
� �
" 
������� �	�$��� 	�

la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

11,50 €

Altres conceptes 11,50000 €

P�� ���+���� 
� .�"��
��� � ��������� 	� ���� 	 �
��!��� més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

9,80 €
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������ ��������� ��+���� €

P�% ���+�%�� 
� .�"��
��� � ��������� 	� ���� 	 �
��!��� 
3� 	� ��� � ���� � � 
� �
" 
������� �	�$��� 	� ��

pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % pm

9,80 €

Altres conceptes 9,80000 €

P�( ��.���%( 
� '�������� 	� ������ � ������,����� �����itzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

3,64 €

Altres conceptes 3,64000 €

P�+ ��.���%( 
� '�������� 	� ����	�� � ������,����� autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,23 €

Altres conceptes 3,23000 €

P�� ��.�(�4� 
� ��������� ��������	� � 	��0��� �������zat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,58 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,36000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P�� �������� 
� ���
��� ��� � ����� � ���� 	� ����
����� HM-20/F/10/I, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

74,25 €

B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,67000 €

Altres conceptes 8,58000 €

P�� ��5����� 
� 5 ��� '���������	�	� 	� "����� �������	�� 	 ����� ���"���	� � � �"�� � 
�������	� � ������

ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996
3,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01962 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,77600 €

Altres conceptes 1,38438 €

P�� �������) 
� 6�""��� 	� ���� ����������� �
" ����sa i piconatge del material al 98 % del PM 29,90 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 21,73500 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

Altres conceptes 8,10550 €

P�� �������) 
� 5��� 	� ���� ���������� � �
" ��tesa i piconatge del material al 98% del pm 29,90 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 21,73500 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

Altres conceptes 8,10550 €

P�� ���%#��� 
� 5��� 	� ���
��� 42��757��78� 	� ����istència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat

77,53 €

B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,43050 €

Altres conceptes 14,09950 €

P�� ��%���+� 
 &���	� '� ����� 	� ����� 	� ���
��� 	�"�� ���� �-��� ��� 9�7
�� ��� � ����	�� 	� ����+

cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
23,31 €
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5�%BB��: 
� ���
��� 	 ;� �� ����������� 	� ������ència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

5,71000 €

B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una resistència de 350
kg/cm2

5,71200 €

Altres conceptes 11,88800 €

P�% ��%�#��� 
 &���	� 	� ���� 	 ���� ��������<�� 	� 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I

36,17 €

B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,71845 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

25,08450 €

Altres conceptes 8,36705 €

P�( ��(�#��� 
 .����� 	� �� �
 	 �
��!��� �
" ����� 	� 
����� 	� ��
��� 	� ����� "����� 	� ������+ �
�

col·locades amb morter i base de formigó
20,24 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,56765 €

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

B97433E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 3,95500 €

Altres conceptes 9,55719 €

P�+ ��+�=>�� � :��?�� 	� ���� 	� ���
��� 	� �+� � �� �
� �
" �� �������	� �� ���
� ����������� � 	� �

peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural
179,99 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,19846 €

B981PGAF u Capçal de gual de formigó de 180 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3
peces

108,55000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,51433 €

Altres conceptes 61,72721 €

P�� ��+�&��� 
 >��� ��� � ��@����� 	� �� �
 	 �
����ia amb peces prefabricades planes de formigo de
40x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

107,94 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 7,99540 €

B985V025 M Peces per a gual de vehicles de 40 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de
formigó de 40x40 cm i amb part proporcional de peces especials extremes

55,80000 €

Altres conceptes 44,14460 €

P�� �������� 
� .�"���� 	������ 	 �������� �
" ��������� 	� �& ������ 	� ��� �7
�� ���� "��� 	� ����� 	� �

cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat mineral de color de 3
cm de gruix, amb capa elastica perimetral al tronc

119,65 €

BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2,
sense perforacions a les parets de les cel·les

8,00000 €

B99D1200 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de color per a reblert d'escocell 37,50000 €

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,81000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,20300 €

Altres conceptes 72,13700 €

P�� ��*����B 
� P���
��� 	� ����� ���� 	� ������+ �
� ��asse 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
portland

38,68 €

B0111000 m3 Aigua 0,00119 €
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5������� � :�
��� �0�����	 �
" ������ ������� :*2 II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

B9E14100 M2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a preu superior 10,76100 €

Altres conceptes 27,60791 €

P�� ��*�#��� 
� P���
��� 	� ����� ��� � ������ ���� 	� 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i
beurada de ciment pòrtland

25,73 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

B0111000 m3 Aigua 0,00119 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €

Altres conceptes 19,23771 €

P�� ��*�#��� 
� P���
��� 	� ����� ��� � ��� 	� �������� �
" ���� � ������� 	� ������� �
� ���,����� �

l'estesa amb sorra-ciment i beurada de color
31,82 €

B0111000 m3 Aigua 0,00119 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,48048 €

B0818120 Kg Colorant en pols per a formigó 0,78000 €

B9E1S000 m2 Panot amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,03640 €

Altres conceptes 19,52193 €

P�� ����'��� 
� P���
��� 	� ����� 	� ���
��� 	� ���
� ����������� ��� �� �
 � ( �
 	� ������ ���� ��� �

col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
50,82 €

B9FA2471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura pètria, preu alt

19,58250 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,29988 €

Altres conceptes 30,93762 €

P�� ��>����� 
� P���
��� 	� ���
��� ����� �		����� 42-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

93,42 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,73450 €

Altres conceptes 12,68550 €

P�% ��4���#� � P���
��� 	� 
����� "���
����� ���tínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada

60,96 €

B9H121U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític
i betum asfàltic de penetració

53,80000 €

Altres conceptes 7,16000 €

P�( ��4�+�#� � P���
��� 	� 
����� "���
����� ���tínua en calent AC 22 bin B60/70 S (S-20) amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada

57,81 €

B9H182U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 22 bin B60/70 S (S-20) amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració

50,80000 €

Altres conceptes 7,01000 €

P�+ ��)��A�� 
� .�� 	 �
���
���� �
" �
����� "���
�nosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

0,82 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,58500 €

Altres conceptes 0,23500 €

P�� ��)��C�� 
� .�� 	 �	@��-���� �
" �
����� "���minosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2

0,45 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1 0,28000 €
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������ ��������� ���(��� €

P�� �5������ 
 P����� ��"�� ����
��� 	 ��� ����� �������	�nal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i
2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada

0,61 €

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 0,20874 €

Altres conceptes 0,40126 €

P�� �5��>��� 
 P����� ��"�� ����
��� 	 ��� ����� ����Dnua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,93 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

Altres conceptes 0,44614 €

P�� �5������ 
 P����� ��"�� ����
��� 	� ����� �������rsal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,53 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,46686 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,94422 €

Altres conceptes 1,11892 €

P�� �5������ 
 P����� ��"�� ����
��� 	� ����� �������rsal discontínua reflectora de 50 cm d'amplària i
0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

2,26 €

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 0,78214 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,44640 €

Altres conceptes 1,03146 €

P�� �55����� � P���� �
" �!
��� ���������� 	� �����l 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

70,82 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 52,94000 €

Altres conceptes 17,88000 €

P�� �55����� � P���� �
" �!
��� ���������� 	� ������ � d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,94 €

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

Altres conceptes 17,65000 €

P�% �55����� � P���� �
" �!
��� ���������� 	� �����l 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

94,30 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 75,30000 €

Altres conceptes 19,00000 €

P�( �55����� � P���� ��
���
���!��� �
" �!
��� �����ctora de nivell 1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al
senyal

54,36 €

BBM1ED52 U Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 40,09000 €

Altres conceptes 14,27000 €

P�+ �55E#��� 
 6����� ����������� 	� ��" 	 ���� ����anitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat amb
un dau de formigó HM-20 de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,75 m, d'acord plànols.

24,71 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 13,46000 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,85320 €

Altres conceptes 4,39680 €

P�� ����E��� � *
"����� ���0��� ����� "�	������ � "��� 	� �aixa prefavricada de formigó de mides exteriors
410x920x900mm, amb divisoria intermitja, marc i tapa de fundició registrable a l'interior de
340x225x30mm, reixa practicable de doble orientació, de fundició de mides

383,01 €
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segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobree els elements que
cosntitiueixne la xarxa de clavegueram dins el minicpi de badalona.

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,10800 €

B0111000 m3 Aigua 0,11900 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 10,33000 €

BD52C100 U Caixa prefabricada de formigó 410x920x900mm. embornal badalona. 58,10000 €

BD5ZJJT1 U Bastiment i reixa practicable per embornal 870x340x100mm 85,00000 €

BD5ZJJT2 U Bastiment i tapa registrable de fundicio 340x225x30mm 14,00000 €

Altres conceptes 206,35300 €

P�� ��()>��% 
 '�" 	� 	�!
���� ��
���� �������� ��� mm, i de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, , de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

13,89 €

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

6,74220 €

Altres conceptes 7,14780 €

P�� ��(E#��� � 6�"
�������
��� � ���,������� 	� ��?a clip de derivació a 90º (peça en forma de ´´te´´) de
pead de dn100,125,150,200,250 i 315 mm per a connexionat d'escomesa d'aigües residuals
existent a nou col·lector executat.

131,93 €

BD5Z00T1 U Peça de derivació a 90º de pead per a diàmetres 100,125,150, 200, 250 i 315 mm. 36,99000 €

Altres conceptes 94,94000 €

P�� ���E+��) � 5����
��� �������� 	� ���� 	;���� ��� a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Inclou anell de reducció de formigó prefabricat.

298,70 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,08814 €

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

265,23000 €

Altres conceptes 32,38186 €

P�� ��>����� 
 :��	����� ��� � "���� ������� ������ ���������� ��"���� � ��
������ 	� ������ ��������� 	�

sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

8,37 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,79000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

Altres conceptes 4,79950 €

P�� ��>����� 
 :��	����� ��� � "���� ������ �� ��� 	� ���?�	�� ������� ���������� ��"���� � ��
������ 	�

rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

15,60 €

B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,04100 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

7,11960 €
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Altres conceptes 2,33940 €

P�� ��>����# 
 :������<���� �
" ��" ���"�"�� �������� de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,62 €

BBC19000 M Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16800 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,12100 €

Altres conceptes 2,33100 €

P�% ��>����% 
 :������<���� �
" �� ��" 	� ��������- 	� 	�"�� ����� 	� ��� 

 	� 	�!
���� ��
���� � 	�� 	�

recobriment de 40x30 cm amb formigo i col·locacio de dos bandes de proteccio i avis de
plastic a la part superior de la rasa

10,48 €

BBC19000 M Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16800 €

B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,24920 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,12100 €

Altres conceptes 0,94180 €

P�( ��C����� � P����� 	� �(��(���� �
� �
" ������ 	� �� �
 	� ����� 	� ���
��� � ������ 	� 
�� �����

sobre llit de sorra
66,54 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

1,40000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,53000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

22,95580 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,47184 €

Altres conceptes 40,18236 €

P�+ ��C�#��� � 5G ���� 
����� 	� �  � ���
�� ��� ����trovàlvula de 2'' i tres vàlvules d'esfera de 2''
connectades formant un by pass, s'inclou el tub i tots els accessoris de connexió, el pericó de
formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 85 cm de fondària, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment i la tapa de fosa grisa de
1200x600x50 mm, col·locat amb morter. totalment instal.lat i connectat a la xarxa de primària
i secundària de reg.

902,10 €

BJSB2420 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

95,09000 €

BN319320 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt 196,38000 €

BDKZHLB0 u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 800x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

110,20000 €

BDK2UC40 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

59,08000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,38950 €

BNZ1UT01 u part proporcional colzes, T, tub i altres elements per a by pass de 2''. 65,00000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,73220 €

Altres conceptes 366,22830 €

P�� ��C�#��� � 5G ���� ��� � ��� ��� 	������� ��"��� �7�����rre, format per electrovàlvula de 1'' i tres vàlvules
d'esfera de 1'' connectades formant un by pass, reductor de pressió de 10 a 0,5 atm i filtre de
300 micres, s'inclou el tub i tots els accessoris de connexió, el pericó de formigó prefabricat
sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, col·locada sobre solera de formigó

628,38 €
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de 52 kg de pes, col·locat amb morter. totalment instal.lat i connectat a la xarxa de primària i
secundària de reg.

BNE16300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de llautó

7,81000 €

BN3353S0 u Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló

33,84000 €

BJSBU111 U Electrovalvula de rosca femella d'1'' dn, amb alimentacio del rele a 24v a.c., per a pressions
entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa
de pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern

36,97000 €

BN74UR10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
màxima

97,56000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,73220 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,94000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,36928 €

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

32,69000 €

BNZ1UT01 u part proporcional colzes, T, tub i altres elements per a by pass de 2''. 65,00000 €

Altres conceptes 311,46852 €

P%� ��C�#�%� � P����� $��	��� ��� � �������<���� 	� �erveis de 55x55x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís de 29x14x5 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

72,10 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

12,60000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

1,60000 €

Altres conceptes 57,90000 €

P%� ��C�#�+� � P����� $��	��� ��� � ���,������� 	� ��mptador de reg de 2.5 m3/h de companyia,analització
de serveis de 80x40x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís de 29x14x5 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

64,24 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

1,42000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

11,20000 €

Altres conceptes 51,62000 €

P%� ��CE#��� � 5����
��� � ���� ��� � ������ 	� ���veis de fosa dúctil C-250 de 415x415x45 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

54,32 €

BDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x45 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent

34,64000 €

Altres conceptes 19,68000 €

P%� ��CE#��� � 5����
��� � ���� ��� � ������ 	� ���veis de fosa dúctil C-250 de 615x6150x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

102,31 €

BDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 615x615x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent

75,13000 €

Altres conceptes 27,18000 €

P%� ��5�A5�� 
 5��	� 	� ��!���� 	� �� �
 	 �
���	� 	� ����� ������� ��� ���G����<���� 	� ������	�

soterrada de reg, col.locada 20 cm per sobre de les canalitzacions d'aigua per a reg.
1,22 €
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soterrada de reg.
0,10500 €

Altres conceptes 1,11500 €

P%� �>��'P�C 
 '�" ���"�"�� �������� 	� ��������-� 	� doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,29 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,55980 €

Altres conceptes 1,73020 €

P%% �>������ 
 :�"�� �
" ���	����� 	� ����� 	� ��%7� kv de tensió assignada, amb designació rv-k,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub

5,69 €

BG319550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc

3,57000 €

Altres conceptes 2,12000 €

P%( �>�+*��� 
 :��	����� 	� ����� ��� �������� 	 ��35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 3,20 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 1,40000 €

P%+ �>������ 
 :��	����� 	� "���� ������ 	� ���
���� 	� �����H��� 

�� ����0� ���� 	 �
���
�	���F 8�����

subministrament i col·locació. Tot inclòs.
19,85 €

BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 11,40000 €

Altres conceptes 8,45000 €

P%� �>�E#��� 
 5��	� 	� ���G����<���� 	� ��!���� per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,70 €

BBC19000 M Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €

Altres conceptes 2,54000 €

P(� �>CI���� � )��� 	 �
���
�	��� ��7�� ��� � ��"�� ���x240 termoretràctil. Inclou subministrament i
instal·lació. Tot inclòs completament acabat.

745,33 €

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil 659,40000 €

Altres conceptes 85,93000 €

P(� �>EE���� � .�	����� 	�� �������� ��-����� 	� �������<���� 	� �� ����� 	� 
���� � "���� ������ ��� � ��

electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.
Tot inclòs

12.600,00 €

BGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.
Tot inclòs

12.000,00000 €

Altres conceptes 600,00000 €

P(� �42�E��� � :���
�� 
�	�� ��� ��� ��� �%%��� 	� ������ 	 ���� ��������<�� ��� �

����� �� ������� 	�

forma troncoconica, de 6,00 m d'alçaria, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament,
instal·lacio de presa de terra, instal·lacio electrica completa de l'interior del suport i transport
de terres sobrants a l'abocador

528,54 €
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BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns per a cimentació 15,78000 €

BGDZU010 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,62000 €

BGDZE020 U Cartutx per a soldadura cadweld 1,14000 €

BGD2U010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 11,65000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,58000 €

BG319230 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, bipolar,
de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc

7,05600 €

BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions
soterrades

1,87000 €

BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v

0,73000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,59225 €

BHWMZ003 U Columna troncocònica de 6 metrres, model ceu ref ceu 06603 349,00000 €

BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,37000 €

Altres conceptes 110,79175 €

P(� �42EE��� � ������?�
��� ��
!��� �������� � ���a a alineació de vorada.inclou demolició del fonament
actual, desenbridat de la columna, trasllat de la columna, acopi temporal a magatzem si fos
necessari i posterior montatge al lloc indicat per la direcció d'obra. inclou nou fonament per la
columna de semàfor de dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de formigó ha-25, amb els perns i
la plantilla d'ancoratge, i els conductes de pvc corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre.
inclou cablejat interior i cablejat de la llumenera. inclou l'apertura i el tapat del forat.
subministrament i col·locació. (unitat d'amidament: unitat)

543,90 €

B065960C M3 Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

40,05000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,80000 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

Altres conceptes 459,20000 €

P(� �4B�E��� � :��,������� 	� ���
������ �=J� 8B6'ANIUM led, amb fundicio injectada d'alumini ip66, 39w,
òptica rf, 4000ºk, alimentació a 530 ma, sense regulació, inclos el adaptador
columna-lluminària, model alf2, 5º, ref. 50-3350, inclós el connexionat i orientacio de la
lluminaria

781,54 €

BHWMZ002 U Adaptador columna-lluminària, model alf2, 5º, ref. 50-33550 87,00000 €

BHWMZ001 U Lluminària ALYA INSTANIUM led, amb fundicio injectada d'alumini ip66, 39w, optica rf,
4000ºk, alimentació a 530 ma, sense regulació

636,00000 €

Altres conceptes 58,54000 €

P(� �4B�E��� � 6�"
�������
��� � 
������� 	� ������t per adaptació de luminària existent ALYA de vapor de
sodi a leds

580,28 €

BHWMZ004 U Retofit per adaptació de luminària existent model ALYA de vapor de sodi a leds 510,00000 €

Altres conceptes 70,28000 €

P(% �)6�#��� 
 '�"���� 	� ��������� 	� 	������� "��xa de 32 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors
autocompensats termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,4 l/h, amb una separació
entre gotejadors de 50 cm col·locada al fons de la rasa. inclou excavació i tapat manual de la
rasa

5,81 €
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5)6�#��� 
 '�"���� 	� ��������- 	� 	������� "���� de 32 mm de diametre exterior, amb gotejadors
termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de
50 cm

3,91680 €

Altres conceptes 1,89320 €

P(( �)6�#>�� � ������ ��� � ��� 	 ��"��� ���
�	� per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

11,94 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,77000 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 1,40400 €

BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre
interior, amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una
separació entre gotejadors de 30 cm

2,62600 €

Altres conceptes 5,14000 €

P(+ �)6����� � P�����
�	�� 	� ��� �
" ���
������� autonoma, sistema de programació per teclat al
programador, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat, col·locat dins el pericó
del bypass mestre

138,20 €

BJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions

111,47000 €

Altres conceptes 26,73000 €

P(� �)6>#��� 
 6�"
�������
��� � ���,������� 	� tub de polietilé de densitat alta PE100 de DN 110 mm de
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio nominal segons UNE 53-131-90, connectat
per electrofussió o a pressio amb accessoris metàl·lics. Inclou excavació de rasa amb mitjans
mecànics de 45x70 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització, el formigó HM-20 de protecció,
el transport de terres sobrants a abocador i el canon d'abocador. inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.

43,85 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,63600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,62460 €

BFB1E40U m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal segons UNE-EN 12201

34,80000 €

F222U315 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. inclou banda de senyalització

1,69996 €

Altres conceptes 2,08944 €

P+� �)6E#.�� � &!����� �������� � 	� ������ ��� purgat de les canonades de goteig de 1´´. inclou arqueta de
60x60cm prefabricada  sobre graves

181,61 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a muntar sobre graves amb tancament de
seguretat

12,04000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 3,21780 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,94000 €

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

32,69000 €

BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre

6,23000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó per purgat de canonades 13,76000 €

Altres conceptes 77,73220 €

P+� �K��#��+ � 5��� ����� B��5������ �+�� 	� �+� �
 	� ������	� 	� 5����� � �$�������� 	� ����� 	� ������

tractada, amb suport de fosa dúctil pintada amb pintura oxiron al forn
302,84 €
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5K��#��+ � 5��� ����� B��5������ �+�� 	� �+� �
 	� ������	� 	� 5����� � �$�������� 	� ����� 	� ������

tractada, amb suport de fosa dúctil pintada amb pintura oxiron al forn
255,00000 €

Altres conceptes 47,84000 €

P+� �K��#��� � P������� 
��!�,���� �
" ������ ���adada d'acer inoxidable model Barcelona de la casa
Fundición Benito o equivalent de 65 l de capacitat, formada per una cubeta basculant i
sistema de bloqueig de seguretat, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca.

208,20 €

BQ21U020 u Paperera metàl·lica d'acer inoxidable de 65 l de capacitat, de la cas Fundición Benito o
equivalent.

185,00000 €

Altres conceptes 23,20000 €

P+� �K�JE��� � 6�"
�������
��� � ���,������� 	� plaques de carrer de 520x260 mm d'acer galvanitzat de
1mm de gruix, tractades amb imprimació tipus Shop-Primer Epoxi de dos components curat
amb poliamides i acabat amb esmailt acrílic de poliuretà alifàtic asecat al forn, de color blau
Ral 5022. Ultima capa lacada amb barnis de protecció amb filtre UVA. Inclou el grafiat del
text i l'escut, d'accord amb la documentació facilitada per la direcció facultativa i segons
model de l'Ajuntament de Badalona.

97,26 €

Sense descomposició 97,26000 €

P+� �.�>#��� � *�������� 	� ���� 	� ���������� �
" 
������ 
��!���� 16,96 €

Altres conceptes 16,96000 €

P+� �.���+�� � 6�"
�������
��� 	� P����� ���������� Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 110 l. El preu inclou dos tutors de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3,00
m de longitud.

192,15 €

BR44F839 u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 110 l 183,00000 €

Altres conceptes 9,15000 €

P+% �.��#��� � 6�"
�������
��� � ��������� 	� �G��� calleyana ´´chanticler´´ de 20/25 cm de perímetre, en
pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia
durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

145,46 €

BR44UD40 u Pyrus calleyana ´´chanticler´´ de 20/25 cm de perímetre, en pa de terra, de primera qualitat,
segons les ntj. seleccionat a viver per la d.f.

138,53000 €

Altres conceptes 6,93000 €

P+( �.��(��* � 6�"
�������
��� 	� 6��@��� �������� 	� perímetre de 20 a 25 cm, amb contenidor de 110 l,
de 1a qualitat segons NTJ. El preu inclou dos tutors de fusta tractada de 8cm de diàmetre i
3,00 m de longitud.

269,54 €

BR45722E u Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

256,70000 €

Altres conceptes 12,84000 €

P++ �.%����( � P�������� 	 ��"�� ��������� �
" �� 	e terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

97,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,14280 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

17,71920 €

Altres conceptes 79,64800 €

P+� >��5���A � �������	� ����� 	� 5' 	� fusta fins a 0,40m de profunditat. 88,61 €

Altres conceptes 88,61000 €

P�� >�#�66�� � �����������
��� 	� ��� ���$��� 	� �����etat i salut durant la fase de les obres d'acord al
pressupost contemplat a l'annex núm.13 del projecte constructiu.

28.972,93 €
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6���� 	����
������� �+F�(������� €

P�� >5������ 
� P����� �
" 	��� ����� 	� ���G�� 	� ���p 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

18,55 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,17800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,54600 €

Altres conceptes 14,82600 €

P�� >55�#��� � P���� 	 ���� ��������<�� 	� %��%� cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29/A-34) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

67,20 €

BBM1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

50,57000 €

Altres conceptes 16,63000 €

P�� C��>#��� 
 .�����	� 	� ��"��� 	 �����
���� �-�i públic situats a façana, amb mitjans manuals 1,46 €

Altres conceptes 1,46000 €

P�� C��4#��� � ���
������� 	� "��? 
���� �
" ��s accessoris i elements de subjecció, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

12,16 €

Altres conceptes 12,16000 €

P�� P����� �� P����	� ��?�	� � ���������� ��� �� ����
ent a companyia dels drets de connexió, instal·lació
del comptador i clau de pas.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P�% P������� P� P����	� ��?�	� � ���������� ��� �� connexió de noves línies a quadre i legalització de
l'instal.lació.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P�( 6������� 
� :��� 	� �������<���� 	� ������� �
b excavació amb mitjans manuals, en terres, de fondaria
inferior a 1,5 m

124,18 €

Altres conceptes 124,18000 €

LMNOQ RST UQOVSWNS

Eric Renom Estragués

Juny de 2015
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PRESSUPOST Data: 18/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 S222F210 m3 Cata de localització de serveis amb excavació amb mitjans manuals,
en terres, de fondaria inferior a 1,5 m (P - 97)

124,18 88,000 10.927,84

TOTAL Capítol 01.01 10.927,84

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 02 ENDERROCS

1 F219V010 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

1,66 342,200 568,05

2 F219U320 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals en cas necesari i càrrega de runa sobre camió.
inclou part proporcional manual a les vores de pericons, façanes o per
serveis (P - 5)

7,28 7.869,800 57.292,14

3 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 2)

6,26 190,000 1.189,40

4 F219U015 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb
mitjans mecànics  i càrrega de runa sobre camió (P - 3)

2,87 4.454,000 12.782,98

5 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 1)

4,82 4.454,000 21.468,28

6 F219U115 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics i càrrega de
runa sobre camió (P - 4)

4,66 1.426,000 6.645,16

TOTAL Capítol 01.02 99.946,01

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 03 SISTEMA VIARI

Capítol (1) 01 Moviment de terres

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 7)

6,31 3.470,600 21.899,49

2 F227R0UA m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 12)

0,99 20.621,000 20.414,79

TOTAL Capítol (1) 01.03.01 42.314,28

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 03 SISTEMA VIARI

Capítol (1) 02 Pavimentació

1 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i base de formigó (P -
27)

20,24 4.695,000 95.026,80

2 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, per
a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada

23,31 4.695,000 109.440,45

EUR
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amb sorra-ciment (P - 25)

3 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat (P - 24)

77,53 1.571,250 121.819,01

4 F4B0DA44 m2 B 500 Tlectrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36
092:1996  (P - 21)

3,18 659,000 2.095,62

5 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 22)

29,90 1.487,400 44.473,26

6 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
pm (P - 23)

29,90 1.983,200 59.297,68

7 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 38)

0,82 9.916,000 8.131,12

8 F9H182U4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 bin B60/70
S (S-20) amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada (P - 37)

57,81 1.427,904 82.547,13

9 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida,
tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 39)

0,45 9.916,000 4.462,20

10 F9H121U4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70
D (IVa i D-12) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada (P - 36)

60,96 1.427,904 87.045,03

11 F9F5T20F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 7 cm
de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina (P - 34)

50,82 33,100 1.682,14

12 F9E1U010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment pòrtland (P - 32)

25,73 9.816,000 252.565,68

13 F9E1410N m2 Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (P - 31)

38,68 659,000 25.490,12

14 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb tacs o estriat de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de color
(P - 33)

31,82 281,600 8.960,51

15 F9G12342 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (P - 35)

93,42 46,000 4.297,32

16 F981LGAF u Capçal de gual de formigó de 180 x 40 cm, amb la cantonada en
forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de
formigó no estructural (P - 28)

179,99 13,000 2.339,87

17 F985V025 m Gual per a vehicles de 40 cm d'amplaria amb peces prefabricades
planes de formigo de 40x40 cm i amb peces especials extremes, base
de formigó i rejuntat amb morter (P - 29)

107,94 329,500 35.566,23

TOTAL Capítol (1) 01.03.02 945.240,17

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 03 SISTEMA VIARI

Capítol (1) 03 Senyalització viària

1 S222F210 m3 Cata de localització de serveis amb excavació amb mitjans manuals,
en terres, de fondaria inferior a 1,5 m (P - 97)

124,18 0,840 104,31

2 FBBZU010 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat amb un dau de formigó HM-20 de dimensions 0,40 x
0,40 x 0,75 m, d'acord plànols. (P - 48)

24,71 95,200 2.352,39

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 45)

65,94 47,000 3.099,18

4 FBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
40x20 cm, fixada al senyal (P - 47)

54,36 14,000 761,04

EUR
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5 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29/A-34) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 92)

67,20 12,000 806,40

6 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 46)

94,30 2,000 188,60

7 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)

70,82 15,000 1.062,30

8 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
41)

0,93 220,000 204,60

9 FBA15011 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora
de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica, amb màquina autopropulsada (P - 40)

0,61 110,000 67,10

10 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 42)

3,53 70,000 247,10

11 FBA29111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua reflectora de 50
cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 43)

2,26 160,000 361,60

12 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 - 91)

18,55 15,400 285,67

TOTAL Capítol (1) 01.03.03 9.540,29

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 03 SISTEMA VIARI

Capítol (1) 04 Semaforització

1 FHMZZ001 u Desplaçament semàfor existent a nova a alineació de vorada.inclou
demolició del fonament actual, desenbridat de la columna, trasllat de
la columna, acopi temporal a magatzem si fos necessari i posterior
montatge al lloc indicat per la direcció d'obra. inclou nou fonament per
la columna de semàfor de dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de
formigó ha-25, amb els perns i la plantilla d'ancoratge, i els conductes
de pvc corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre. inclou cablejat
interior i cablejat de la llumenera. inclou l'apertura i el tapat del forat.
subministrament i col·locació. (unitat d'amidament: unitat) (P - 73)

543,90 17,000 9.246,30

TOTAL Capítol (1) 01.03.04 9.246,30

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 04 SANEJAMENT

Capítol (1) 01 Moviment de terres

1 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 10)

6,66 681,600 4.539,46

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
13)

1,80 852,000 1.533,60

3 F228F10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 15)

9,80 340,800 3.339,84

EUR



Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba

PRESSUPOST Data: 18/06/15 Pàg.: 4

TOTAL Capítol (1) 01.04.01 9.412,90

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 04 SANEJAMENT

Capítol (1) 02 Canonades

1 F31521D1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/10/I, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió (P - 20)

74,25 127,800 9.489,15

2 FD7JG146 m Tub de diàmetre nominal exterior 250 mm, i de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, , de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 50)

13,89 852,000 11.834,28

3 FD7ZU200 u Subministrament i col·locació de peça clip de derivació a 90º (peça en
forma de ´´te´´) de pead de dn100,125,150,200,250 i 315 mm per a
connexionat d'escomesa d'aigües residuals existent a nou col·lector
executat. (P - 51)

131,93 142,000 18.734,06

TOTAL Capítol (1) 01.04.02 40.057,49

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 04 SANEJAMENT

Capítol (1) 03 Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa

1 FDDZ8DDJ u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i
fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclou anell de
reducció de formigó prefabricat.
(P - 52)

298,70 64,000 19.116,80

2 FD35Z001 u Embornal sifònic tipus badalona, a base de caixa prefavricada de
formigó de mides exteriors 410x920x900mm, amb divisoria intermitja,
marc i tapa de fundició registrable a l'interior de 340x225x30mm, reixa
practicable de doble orientació, de fundició de mides
870x345x100mm, col.locat sobre solera de formigó de 15cm de gruix,
elaborat a l 'obra l, tot segons indicacions i detalls del reglament
municipal aprovat sobree els elements que cosntitiueixne la xarxa de
clavegueram dins el minicpi de badalona. (P - 49)

383,01 142,000 54.387,42

TOTAL Capítol (1) 01.04.03 73.504,22

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 05 ENLLUMENAT

Capítol (1) 01 Desmuntatge i retirada

1 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb
mitjans manuals (P - 93)

1,46 3.999,000 5.838,54

2 K21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de
subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 94)

12,16 148,000 1.799,68

TOTAL Capítol (1) 01.05.01 7.638,22

EUR
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Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 05 ENLLUMENAT

Capítol (1) 02 Rases i conduccions elèctriques

1 F222U315 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o
elèctriques de 40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de
senyalització (P - 11)

5,95 3.999,000 23.794,05

2 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 55)

4,62 3.999,000 18.475,38

3 FDG51356 m Canalitzacio amb un tub de polietilè de doble capa, de 110 mm de
diàmetre nominal i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigo i
col·locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part
superior de la rasa (P - 56)

10,48 180,000 1.886,40

4 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions
elèctriques (P - 69)

2,70 3.999,000 10.797,30

5 FDK2U060 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó massís de 29x14x5 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb solera drenant de maó de 29x14x10
cm, en sec (P - 60)

72,10 66,000 4.758,60

6 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
615x6150x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter
ciment (P - 63)

102,31 66,000 6.752,46

7 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rv-k, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de pvc, col·locat en tub (P - 66)

5,69 4.917,000 27.977,73

8 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexio a terra (P - 67)

3,20 3.999,000 12.796,80

9 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % pm (P - 16)

9,80 799,800 7.838,04

10 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 10)

6,66 108,000 719,28

TOTAL Capítol (1) 01.05.02 115.796,04

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 05 ENLLUMENAT

Capítol (1) 03 Punts de llum

1 FHM1Z001 u Columna model ceu ref ceu 06603, de planxa d'acer galvanitzat per
immersio en calent, de forma troncoconica, de 6,00 m d'alçaria,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre
dau de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament,
anivellament, instal·lacio de presa de terra, instal·lacio electrica
completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador (P - 72)

528,54 153,000 80.866,62

2 FHN2Z001 u Col·locacio de lluminaria ALYA INSTANIUM led, amb fundicio
injectada d'alumini ip66, 39w, òptica rf, 4000ºk, alimentació a 530 ma,
sense regulació, inclos el adaptador columna-lluminària, model alf2,
5º, ref. 50-3350, inclós el connexionat i orientacio de la lluminaria (P -
74)

781,54 171,000 133.643,34

EUR
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3 FHN2Z002 u Subministrament i muntatge de retofit per adaptació de luminària
existent ALYA de vapor de sodi a leds (P - 75)

580,28 7,000 4.061,96

TOTAL Capítol (1) 01.05.03 218.571,92

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 05 ENLLUMENAT

Capítol (1) 04 Quadre d'enllumenat, escomeses i taxes

1 PA000001 Pa Partida alçada a justificar per al connexió de noves línies a quadre i
legalització de l'instal.lació. (P - 96)

600,00 7,000 4.200,00

TOTAL Capítol (1) 01.05.04 4.200,00

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 06 XARXA DE REG

Capítol (1) 01 Obra civil

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 8)

6,72 870,000 5.846,40

2 FJSGU010 m Subministrament i col·locació de tub de polietilé de densitat alta PE100
de DN 110 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio
nominal segons UNE 53-131-90, connectat per electrofussió o a
pressio amb accessoris metàl·lics. Inclou excavació de rasa amb
mitjans mecànics de 45x70 cm, reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou
banda de senyalització, el formigó HM-20 de protecció, el transport de
terres sobrants a abocador i el canon d'abocador. inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons p.c.t. (P - 79)

43,85 72,000 3.157,20

3 F31521D1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/10/I, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió (P - 20)

74,25 14,400 1.069,20

4 FJS5U235 m Tuberia de polietile de densitat baixa de 32 mm de diàmetre exterior,
amb gotejadors autocompensats termosoldats interiorment, per a un
cabal de 2,4 l/h, amb una separació entre gotejadors de 50 cm
col·locada al fons de la rasa. inclou excavació i tapat manual de la
rasa  (P - 76)

5,81 870,000 5.054,70

5 FFB2XB01 m Banda de plàstic de 10 cm d'amplada de color violeta per senyalització
de canonada soterrada de reg, col.locada 20 cm per sobre de les
canalitzacions d'aigua per a reg. (P - 64)

1,22 870,000 1.061,40

6 FDK2A4D3 u Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i
solera de maó calat sobre llit de sorra (P - 57)

66,54 19,000 1.264,26

7 FDK2U080 u Pericó quadrat per a col·locació de comptador de reg de 2.5 m3/h de
companyia,analització de serveis de 80x40x70 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó massís de 29x14x5 cm arrebossades per dins
amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec (P - 61)

64,24 3,000 192,72

TOTAL Capítol (1) 01.06.01 17.645,88

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 06 XARXA DE REG

Capítol (1) 02 Instal·lacions

EUR
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1 FDK2U004 u By pass mestre de 2'', format per electrovàlvula de 2'' i tres vàlvules
d'esfera de 2'' connectades formant un by pass, s'inclou el tub i tots els
accessoris de connexió, el pericó de formigó prefabricat sense fons,
de 120x60 cm i 85 cm de fondària, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment i la tapa de fosa grisa
de 1200x600x50 mm, col·locat amb morter. totalment instal.lat i
connectat a la xarxa de primària i secundària de reg. (P - 58)

902,10 3,000 2.706,30

2 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació autonoma, sistema de
programació per teclat al programador, per a un nombre màxim de 2
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control,
als elements gobernats, programat i comprovat, col·locat dins el pericó
del bypass mestre (P - 78)

138,20 3,000 414,60

3 FDK2U012 u By pass per a reg per degoteig arbrat i/parterre, format per
electrovàlvula de 1'' i tres vàlvules d'esfera de 1'' connectades formant
un by pass, reductor de pressió de 10 a 0,5 atm i filtre de 300 micres,
s'inclou el tub i tots els accessoris de connexió, el pericó de formigó
prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment
i la tapa de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat
amb morter. totalment instal.lat i connectat a la xarxa de primària i
secundària de reg. (P - 59)

628,38 7,000 4.398,66

4 FJSZUR10 u Vàlvula antisifó i de rentat per purgat de les canonades de goteig de
1´´. inclou arqueta  de 60x60cm prefabricada  sobre graves (P - 80)

181,61 7,000 1.271,27

5 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat
autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap
terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial (P - 77)

11,94 67,000 799,98

6 FDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x45 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter
ciment (P - 62)

54,32 6,000 325,92

7 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
615x6150x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter
ciment (P - 63)

102,31 19,000 1.943,89

8 PA0001 pa Partida alçada a justificar per al pagament a companyia dels drets de
connexió, instal·lació del comptador i clau de pas.
(P - 95)

1.500,00 3,000 4.500,00

TOTAL Capítol (1) 01.06.02 16.360,62

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 07 JARDINERIA

1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I (P - 26)

36,17 24,120 872,42

2 FR2GU042 u Excavació de clot de plantació, amb mitjans mecànics (P - 84) 16,96 67,000 1.136,32

3 FR44UD40 u Subministrament i transport de pyrus calleyana ´´chanticler´´ de 20/25
cm de perímetre, en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ.
seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou
l'acopi provisional en cas necessari (P - 86)

145,46 29,000 4.218,34

4 FR45722E u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm,
amb contenidor de 110 l, de 1a qualitat segons NTJ. El preu inclou dos
tutors de fusta tractada de 8cm de diàmetre i 3,00 m de longitud. (P -
87)

269,54 24,000 6.468,96

EUR
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5 FR44F839 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 110 l. El preu inclou dos
tutors de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3,00 m de longitud. (P -
85)

192,15 29,000 5.572,35

6 FR614347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 88)

97,51 67,000 6.533,17

7 F99D1200 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2,
capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant
de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb
capa elastica perimetral al tronc (P - 30)

119,65 67,000 8.016,55

TOTAL Capítol 01.07 32.818,11

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

Capítol (1) 01 Moviment de terres

1 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 10)

6,66 7,680 51,15

2 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat (P - 24)

77,53 7,680 595,43

TOTAL Capítol (1) 01.08.01 646,58

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

Capítol (1) 02 Elements urbans

1 FQ21U020 u Paperera metàl·lica amb planxa foradada d'acer inoxidable model
Barcelona de la casa Fundición Benito o equivalent de 65 l de
capacitat, formada per una cubeta basculant i sistema de bloqueig de
seguretat, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca. (P - 82)

208,20 44,000 9.160,80

2 FQ4YZ001 u Subministrament i col·locació de plaques de carrer de 520x260 mm
d'acer galvanitzat de 1mm de gruix, tractades amb imprimació tipus
Shop-Primer Epoxi de dos components curat amb poliamides i acabat
amb esmailt acrílic de poliuretà alifàtic asecat al forn, de color blau Ral
5022. Ultima capa lacada amb barnis de protecció amb filtre UVA.
Inclou el grafiat del text i l'escut, d'accord amb la documentació
facilitada per la direcció facultativa i segons model de l'Ajuntament de
Badalona. (P - 83)

97,26 88,000 8.558,88

3 FQ11U108 u Banc tipus NeoBarcino 1800 de 180 cm de llargada de Benito o
equivalent de fusta de guinea tractada, amb suport de fosa dúctil
pintada amb pintura oxiron al forn (P - 81)

302,84 4,000 1.211,36

TOTAL Capítol (1) 01.08.02 18.931,04

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 09 SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA

Capítol (1) 01 Obra civil

EUR
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1 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 9)

12,21 828,000 10.109,88

2 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 14)

11,50 414,000 4.761,00

3 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 65)

5,29 150,000 793,50

4 G21B400X u Arrancada poste de BT de fusta fins a 0,40m de profunditat. (P - 89) 88,61 14,000 1.240,54

TOTAL Capítol (1) 01.09.01 16.904,92

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 09 SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA

Capítol (1) 02 ENDESA

1 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 53)

8,37 386,000 3.230,82

2 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
68)

19,85 1.656,000 32.871,60

3 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits
amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 54)

15,60 150,000 2.340,00

4 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 70)

745,33 10,000 7.453,30

5 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i
baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i
visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs (P - 71)

12.600,00 1,000 12.600,00

TOTAL Capítol (1) 01.09.02 58.495,72

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 18)

3,23 2.811,900 9.082,44

2 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 19)

4,58 2.811,900 12.878,50

3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 17)

3,64 5.985,696 21.787,93

EUR
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TOTAL Capítol 01.10 43.748,87

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 GAU1SS01 u Desenvolupament de les tasques de seguretat i salut durant la fase de
les obres d'acord al pressupost contemplat a l'annex núm.13 del
projecte constructiu. (P - 90)

28.972,93 1,000 28.972,93

TOTAL Capítol 01.11 28.972,93

EUR
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TOTAL Capítol 01.10 43.748,87

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 GAU1SS01 u Desenvolupament de les tasques de seguretat i salut durant la fase de
les obres d'acord al pressupost contemplat a l'annex núm.13 del
projecte constructiu. (P - 90)

28.972,93 1,000 28.972,93

TOTAL Capítol 01.11 28.972,93

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.03.01  Moviment de terres 42.314,28

Capítol (1) 01.03.02  Pavimentació 945.240,17

Capítol (1) 01.03.03  Senyalització viària 9.540,29

Capítol (1) 01.03.04  Semaforització 9.246,30

Capítol 01.03  SISTEMA VIARI 1.006.341,04

Capítol (1) 01.04.01  Moviment de terres 9.412,90

Capítol (1) 01.04.02  Canonades 40.057,49

Capítol (1) 01.04.03  Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa 73.504,22

Capítol 01.04  SANEJAMENT 122.974,61

Capítol (1) 01.05.01  Desmuntatge i retirada 7.638,22

Capítol (1) 01.05.02  Rases i conduccions elèctriques 115.796,04

Capítol (1) 01.05.03  Punts de llum 218.571,92

Capítol (1) 01.05.04  Quadre d'enllumenat, escomeses i taxes 4.200,00

Capítol 01.05  ENLLUMENAT 346.206,18

Capítol (1) 01.06.01  Obra civil 17.645,88

Capítol (1) 01.06.02  Instal·lacions 16.360,62

Capítol 01.06  XARXA DE REG 34.006,50

Capítol (1) 01.08.01  Moviment de terres 646,58

Capítol (1) 01.08.02  Elements urbans 18.931,04

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 19.577,62

Capítol (1) 01.09.01  Obra civil 16.904,92

Capítol (1) 01.09.02  ENDESA 58.495,72

Capítol 01.09  SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA 75.400,64

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.604.506,59

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

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 10.927,84

Capítol 01.02  ENDERROCS 99.946,01

Capítol 01.03  SISTEMA VIARI 1.006.341,04

Capítol 01.04  SANEJAMENT 122.974,61

Capítol 01.05  ENLLUMENAT 346.206,18

Capítol 01.06  XARXA DE REG 34.006,50

Capítol 01.07  JARDINERIA 32.818,11

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 19.577,62

Capítol 01.09  SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA 75.400,64

Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 43.748,87

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 28.972,93

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalon 1.820.920,35

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.820.920,35

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

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Port Badalona 1.820.920,35

1.820.920,35

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

���������� ����� � !" #$TERIAL ........................................................................... 1.820.920,35

13 % Despeses Generals SOBRE 1.820.920,35................................................................. 236.719,65

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.820.920,35....................................................................... 109.255,22

Subtotal 2.166.895,22

21 % IVA SOBRE 2.166.895,22............................................................................................ 455.048,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.621.943,222.621.943,22

A%&'() *+'((&*,() -.'/'0&012 *'+ 0,3)+40)' *&54 4

( DOS MILIONS SIS-CENTS VINT-I-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS )

6789: ;<= >:9?<@8<

Eric Renom Estragués

Juny de 2015
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Pressupost per a coneixement de l’administració 

Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  

al Terme Municipal de Badalona   

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL ....................................... 1.820.920,35 € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a: 

 

13 % per Despeses Generals ........................................................................  236.719,65 € 

6 % per Benefici Industrial ...........................................................................  109.255,22 € 

 

 

21 % d´IVA ............................................ .......................................................   455.048,00 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)......................... 2.621.943,22 € 

DESPESES ASOCIADES (IVA INCLÒS) 

Pla de Control de Qualitat ............................................................................... 46.618,19 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 2.668.561,41 € 

(DOS MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB 
QUARANTA-UN CÈNTIMS). 

 

 

 

Barcelona, Juny 2015 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Eric Renom Estragués 
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