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1. AMIDAMENTS 

 



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics

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

1 9.119,910 0,600 5.471,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.471,946

2 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Volum Esponjament

2 5.471,946 1,200 6.566,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.566,335

3 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

AMIDAMENT DIRECTE 91,100

4 G219P030 M2 Demolició de paviment bituminós, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 5.978,930

5 G219U030 M2 Demolició de paviment de peces de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Superfície

2 Vorera 2.614,490 2.614,490 C#*D#*E#*F#

3 Gual entrada aparcaments 29,050 29,050 C#*D#*E#*F#

4 Gual vianants 9,860 9,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.653,400

6 G219U020 M Demolició de vorades de formigó amb rigola de morter de ciment, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 926,210

7 G219U010 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 49,380

8 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

9 G21E0002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de bàcul, columna o braç a la pared d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements ( línies soterrades o aèries, bàculs i cuadres a
suprimir) i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

10 F21QCV01 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus. càrrega i transport sobre camio fins a magatzem.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 FQZWU050 U Desmuntatge de marquesina pal.li amb panell publicitari. càrrega i transport sobre camio fins a magatzem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F21QDP05 U Demolició i arrencada de mobiliari urbà en zona d'àmbit de projecte i transport a abocador.

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

1 Escocells dels arbres a mantenir T

2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Escocells dels arbres a talar T

4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

13 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

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

1 T Longitud Fondària Unitats

2 Escomesa embornals 405,845 0,600 2,000 487,014 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,014

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 02  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2221P22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

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

1 C Amplada Profunditat Longitud Unitats

2 Tub PE 200mm T

3 0,400 1,500 220,000 132,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixa embornal T

5 0,300 1,000 0,855 42,000 10,773 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 142,773 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 142,773

2 G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o equivalent, estesa i
compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i
preparació de la base

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

1 C Amplada Profunditat Longitud Unitats

2 Tub PE 200mm T

3 0,300 0,100 220,000 6,600 C#*D#*E#*F#

4 Caixa embornal T

5 0,300 0,100 0,855 42,000 1,077 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 7,677 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 7,677

3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 C Excavació Reblert fons s Volum Unitats

2 Tub PE 200mm T

3 132,000 6,600 6,600 118,800 C#-D#-E#

4 Caixa embornal T

5 10,773 1,077 0,250 9,446 C#-D#-E#

6 Subtotal S 128,246 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 128,246

4 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C Excavació Reblert i comp Esponjament

2 142,773 128,246 1,200 17,432 (C#-D#)*E#

TOTAL AMIDAMENT 17,432

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

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

1 T Longitud Fondària Unitats

2 Escomesa embornals 220,000 1,500 2,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capítol 02  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

1 GD5JU010 U Pou d'embornal de 70x30 cm de mides interiors i 90x50 cm de mides exteriors, 0,75 m d'alçària tipus p-16a
d'igualada prefabricats o similar, inclosa solera, entroncament amb tub de desguàs amb pe de 200 mm i
bastiment i reixa de fosa dúctil tipus teide de fundició fàbregues o similar per a 40 t de càrrega de ruptura,
segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

2 FD5ZBJA5 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus 70x30 teide de fundició fàbregues o similar per a 40 t de càrrega de ruptura,
segons plànols, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

3 FFA2SMB2 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb tub de pe amb
col·lector principal de pe, tot inclòs totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

4 GFB1Ñ200 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal de doble paret
, corrugat exteriorment i llis interor, col·locat a la rasa. inclosa part proporcional de juntes elàstiques i maniguets
d'unió.

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

5 GFGC0120 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del projecte a la nova rasant del carrer.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 03  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG
Subcapítol 01  XARXA D'AIGUA
Apartat 01  OBRA CIVIL

1 G22EDP01 Ut Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003)

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

2 S21RE020 M2 Demolicio i reposicio de paviment de formigo de 20 cm de gruix fora de l'àmbit del projecte, inclos el transport de
runes a l'abocador

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

1 T Longitud Amplada rasa

2 Lloses 21,500 0,600 12,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

3 F228DP00 M Rasa sota vorera de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària. inclou excavació, rebliment i piconatge amb
material adequat, sorra de tossal, transport i manteniment abocador del material resultant de l'excavació

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

1 Tub Fosa Ø 150mm T

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 827,000 827,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 827,000

4 F228DP01 M Rasa sota calçada de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària. inclou excavació, rebliment i piconatge amb
material adequat, llit de formigó, transport i manteniment abocador del material resultant de l'excavació

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

1 Tub fosa Ø 150 mm T

2 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

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

1 T Unitats Longitud Alçada

2 Tub DN-150mm 2,000 960,000 0,900 1.728,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.728,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 03  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG
Subcapítol 01  XARXA D'AIGUA
Apartat 02  CANONADA I MUNTATGE

1 FNDP01 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta dn-150. inclou la construcció d'arqueta, marc i tapa per la
mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

2 FMDP01 Ut Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat dn-100.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FJMDP01 Ut Subministrament i col.locació de descàrrega dn-150

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FFB1K425 M Tub de polietile de recubriment de 315 mm de diametre nominal exterior, per a col·locar soterrat com a protecció
de la xarxa d'abastament sota calçada

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

1 Tub de protecció sota calçada T

2 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

5 SFF3DP15 M Subministrament, muntatge i col·locació de tub de fosa ductil de 150 mm de diametre nominal preparat per a
una unio de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua, inclosa l'anella elastomerica
d'estanquitat

AMIDAMENT DIRECTE 960,000

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

6 X0010150 Pa Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa d'aigua existent, tot inclòs totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 03  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG
Subcapítol 02  XARXA DE REG
Apartat 01  REG

1 G2221P22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

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

1 C Amplada Profunditat Longitud

2 Tub de protecció del tub de 25mm T

3 0,200 0,250 535,500 26,775 C#*D#*E#*F#

4 Tub de protecció del tub de 16mm T

5 0,200 0,250 205,000 10,250 C#*D#*E#*F#

6 Tub xarxa boca de reg T

7 0,200 0,250 703,000 35,150 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 72,175 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 72,175

2 FD90S025 M3 Prisma de formigó de resistència de 20 n/mm2 que s'ubicarà en les conduccions de serveis que passin sota els
vials transitables per a la protecció de tubs

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

1 Carrer Bonavista T

2 T Amplada Profunditat Longitud

3 Tub D16 mm 0,200 0,250 202,000 10,100 C#*D#*E#*F#

4 Tub D25 mm 0,200 0,250 535,000 26,750 C#*D#*E#*F#

5 Tub D25 mm boca de reg 0,200 0,250 703,000 35,150 C#*D#*E#*F#

6 T Pi Radi Radi Longitud

7 -Secció tub de protecció 3,146 -,025 -,025 1.440,000 2,831 C#*D#*E#*F#

8 O 74,831 SUMORIGEN(G1:
G7)

TOTAL AMIDAMENT 74,831

3 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 72,175

4 FFB23455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio nominal segons
une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

5 FG221B2K M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i
muntat com a canalització soterrada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Xarxa reg arbrat viari DN-25mm T

3 551,000 551,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram quadre-arqueta (4 tubs diàmetre
25mm )

4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram arqueta-arqueta (2 tubs diàmetre
25mm)

2,000 12,500 25,000 C#*D#*E#*F#

6 Xarxa boques de reg DN-25mm T

7 657,500 657,500 C#*D#*E#*F#

8 Fora d'àmbit boca de reg (connexió
quadre Plaça Constitució)

T

9 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#

10 Xarxa reg arbrat viari DN-16mm T

11 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.504,000

6 FFB25455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 25 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio nominal segons
une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Xarxa reg arbrat viari T

3 535,500 535,500 C#*D#*E#*F#

4 Tram quadre-arqueta (4 tubs diàmetre
25mm )

4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram arqueta-arqueta (2 tubs diàmetre
25mm)

2,000 12,500 25,000 C#*D#*E#*F#

6 Xarxa boques de reg T

7 665,500 665,500 C#*D#*E#*F#

8 Fora d'àmbit (connexió quadre Plaça
Constitució)

T

9 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.291,500

7 F042DP01 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-16 tipus 'netafin' o equivalent, inclou subministrament, transport,
col·locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FN120100 Ut Vàlvula de comporta (clau de pas) per diàmetre 30mm, pn-16 i 1 1/2'', inclou subministrament, transport,
col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FK230008 Ut Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 1 1/2'' i 120 mesh amb vàlvula de netejaincorporada,
pressa manomètrica o equivalent, inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional
de peces de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FJS5DPX3 U Anell format per 2,5 m de tub de polietile unitechline 16 mm de densitat baixa, de 50 mm de diametre nominal
exterior, amb 4 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, del tipus bioline identificada
mitjançant franja violeta, totalment col·locat. inlcou drenatge de diametre de 50mm i connexions

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

11 KG515742 U Comptador trifàsic de tres fils,  per a mesurar energia activa, per a 220 o 380 v, de 30 a i muntat superficialment

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 Per al quadre de la Plaça Constitució T

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

4 Per al quadre de la cruïlla carrer
Nord-Indústria

T

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

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FK220005 Ut Regulador de pressió de bronze de connexió de 1 1/2'''', amb sortida fixe de 3 atm.,amb racor per presa de
manòmetre, inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg de pes, col.locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 FJSAU020 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla lcd en muntatge superficial
serie image 6 de rain-bird o similar equivalent autònom, instal.lat i programat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FN310006 Ut Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2', inclou subministrament, transport, col.locació
i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 FK28DPX6 U Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat, de connexió 1 1/2', inclou subministrament, transport,
col.locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

18 F0420007 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-25 tipus 'netafin' o equivalent, inclou subministrament, transport,
col·locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 EM21DPX1 U Boca de reg de 45 mm de diametre nominal, de 10 bar de pn, de fosa, model tipus madrid de fundició dúctil
benito o similar i muntada en perico de canalitzacio soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 X0010150 Pa Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa d'aigua existent, tot inclòs totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

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

1 T Unitats Longitud Alçada

2 Tub DN-25mm 2,000 535,500 0,250 267,750 C#*D#*E#*F#

3 Tub DN-16mm 2,000 205,000 0,250 102,500 C#*D#*E#*F#

4 Tub DN-25mm (boca de reg) 2,000 703,000 0,250 351,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 721,750

22 FFB1K425 M Tub de polietile de recubriment de 315 mm de diametre nominal exterior, per a col·locar soterrat com a protecció
de la xarxa d'abastament sota calçada

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

1 Tub de protecció sota calçada T

2 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 04  XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol 01  MITJA TENSIÓ I BAIXA TENSIÓ
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 FG39DP07 M Rases mixtes a vials per a 1 ó 2 circuits de mitja tensió i fins a 3 circuits de baixa tensió, inclou:
-excavació de rasa per a xarxa mixta de m.t. i b.t. de 1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada, col.locada al llarg de la rasa
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador autoritzat, inclòs cànon per
a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
- prisma de formigó de secció 0.5x0.45m
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal + tubs de reserva

no inclou els cables elèctrics

AMIDAMENT DIRECTE 119,820

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 FG39DP08 M Rases mixtes a les voreres (o terra) sota protecció de sorra, per a 1 ó 2 circuits de mt amb 1 ó 2 circuits de bt,
inclou:
-excavació de rasa de 1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
-rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o equivalent, estesa i
compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i
preparació de la base
-subministrament i col·locació de plaques de protecció mecànica, per a conductors, de pe de color situada 10
cm per sobre dels conductors.
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada, col.locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre
de la part inferior de la canonada i a 10 cm com a mínim del terra, per a malla senyalitzadora
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador autoritzat, inclòs cànon per
a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal per a circuit/s de mt

no inclou els cables elèctrics

AMIDAMENT DIRECTE 974,920

3 S21RE020 M2 Demolicio i reposicio de paviment de formigo de 20 cm de gruix fora de l'àmbit del projecte, inclos el transport de
runes a l'abocador

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

1 Fora d'àmbit T Longitud Amplada rasa

2 Lloses 156,490 0,400 62,596 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,596

4 S21RE010 M2 Demolicio i reposicio de paviment asfaltic en calçada sobre solera de formigo, inclos el transport de runes a
l'abocador

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

1 Fora d'àmbit T Longitud Amplada rasa

2 Calçada 12,450 0,500 6,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,225

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

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

1 T Unitats Longitud Alçada

2 Tub DN-160mm 2,000 1.094,740 1,000 2.189,480 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.189,480

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 04  XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol 01  MITJA TENSIÓ I BAIXA TENSIÓ
Apartat 02  EQUIPS I CONDUCCIONS

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 GG39001L M Subministre i col·locació a fons de rasa de línia de mitja tensió 3x240 mm2 de cable d'alumini tipus rhz1 per a
tensió de servei de 18/30 kv.

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

1 T Longitud

2 Sota vial 82,170 82,170 C#*D#*E#*F#

3 Sota vorera 419,250 419,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,420

2 GBIC240A M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i coberta exterior de pvc (une 21123), de 3x240+1x150
mm2. inclus transport i estesa aeria

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

1 T Longitud

2 Sota vial 119,820 119,820 C#*D#*E#*F#

3 Sota vorera 974,920 974,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.094,740

3 FGGE0010 U Empalme línies de m.t. inclou preparació cables i accessoris

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FGGE0020 U Empalme línies de b.t. inclou preparació cables i accessoris

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 05  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2222423 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

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

1 Sota vorera T Base Alçada Longitud

2 4c PVC 110mm 0,450 0,860 605,540 234,344 C#*D#*E#*F#

3 Sota calçada T Base Alçada Longitud

4 4c PVC 110mm 0,600 1,010 86,490 52,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,757

2 G228R010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material adequat procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació al 80% del pròctor modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

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

1 Sota vorera T Base Alçada Longitud

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

2 4c PVC 110mm 0,450 0,450 605,540 122,622 C#*D#*E#*F#

3 Sota calçada T Base Alçada Longitud

4 4c PVC 110mm 0,600 0,450 86,490 23,352 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,974

3 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Volum excava Volum reblert Esponjament

2 Excavació rasa 286,757 -145,974 1,200 168,940 (C#+D#)*E#

TOTAL AMIDAMENT 168,940

4 FD90S010 M3 Llit de formigó de resistència de 20 n/mm2, que contindrà les conduccions de serveis que passin sota els vials
transitables

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

1 Sota vorera T Longitud

2 4c PVC 110mm 0,147 605,540 89,014 C#*D#*E#*F#

3 Sota calçada T Longitud

4 4c PVC 110mm 0,147 86,490 12,714 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,728

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

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

1 Tub DN-110mm T Unitats Longitud Alçada

2 Vorera 2,000 605,540 0,860 1.041,529 C#*D#*E#*F#

3 Calçada 2,000 86,490 1,010 174,710 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.216,239

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 05  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 02  EQUIPS I CONDUCCIONS

1 FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 Sota vorera T Longitud

2 4c PVC 110mm 605,540 605,540 C#*D#*E#*F#

3 Sota calçada T Longitud

4 4c PVC 110mm 86,490 86,490 C#*D#*E#*F#

6 TOTAL

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 692,030

2 FDK20040 U Pericó 1,065x1,05x1 m tipus 'h' segons normes de telefònica, amb formigó hm15., amb cerca i separació de
cable  amb col·locació de tapa, execució in situ segons mides dels planols

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

3 FDK20090 U Subministre i col·locació a l'obra de bastiment i tapa per a perico tipus 'h' segons normes de telefonica.

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

4 FG210F2G M Subministre i col·locació de tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre nominal i 1.7 mm de gruix, amb grau de
resistència al xoc 7, endollat i muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2.768,120

5 FGXXFDP01 U Connexió d'escomesa existent amb nova xarxa de telefonia soterrada. inclou el tub corrugat de 40 mm que
connecta l'arqueta tipus m o tipus h amb l'interior de la parcel·la. inclou poste a nivell de mur per connectar-hi
escomesa.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2222423 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

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

1 T Base Alçada Longitud

2 Vorera T

3 Línia 1 0,400 0,450 276,310 49,736 C#*D#*E#

4 Línia 2 0,400 0,450 263,020 47,344 C#*D#*E#

5 Línia 3 0,400 0,450 113,430 20,417 C#*D#*E#

6 Línia 4 0,400 0,450 108,170 19,471 C#*D#*E#

7 Calçada T

8 Línia 1 0,600 0,600 55,690 20,048 C#*D#*E#

9 Línia 2 0,600 0,600 49,200 17,712 C#*D#*E#

10 Línia 3 0,600 0,600 23,680 8,525 C#*D#*E#

11 Línia 4 0,600 0,600 11,980 4,313 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 187,566

2 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Sota vorera T Base Alçada Longitud
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 Línia 1 0,400 0,150 276,310 16,579 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 0,400 0,150 263,020 15,781 C#*D#*E#*F#

4 Línia 3 0,400 0,150 113,430 6,806 C#*D#*E#*F#

5 Línia 4 0,400 0,150 108,170 6,490 C#*D#*E#*F#

6 Sota calçada T Base Alçada Longitud

7 Línia 1 0,600 0,300 55,690 10,024 C#*D#*E#*F#

8 Línia 2 0,600 0,300 49,200 8,856 C#*D#*E#*F#

9 Línia 3 0,600 0,300 23,680 4,262 C#*D#*E#*F#

10 Línia 4 0,600 0,300 11,980 2,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,954

3 G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o equivalent, estesa i
compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i
preparació de la base

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

1 Sota vorera T Base Alçada Longitud

2 Línia 1 0,400 0,300 276,310 33,157 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 0,400 0,300 263,020 31,562 C#*D#*E#*F#

4 Línia 3 0,400 0,300 113,430 13,612 C#*D#*E#*F#

5 Línia 4 0,400 0,300 108,170 12,980 C#*D#*E#*F#

6 Sota vorera T Quantitat - Area tub Longitud

7 Línia 1 1,000 -,006 276,310 -1,65786 C#*D#*E#*F#

8 Línia 2 1,000 -,006 263,020 -1,57812 C#*D#*E#*F#

9 Línia 3 1,000 -,006 113,430 -,68058 C#*D#*E#*F#

10 Línia 4 1,000 -,006 108,170 -,64902 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,745

4 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Volum excava Volum reblert Esponjament

2 Excavació rasa 187,566 -70,954 1,200 139,934 (C#+D#)*E#

TOTAL AMIDAMENT 139,934

5 FD90S010 M3 Llit de formigó de resistència de 20 n/mm2, que contindrà les conduccions de serveis que passin sota els vials
transitables

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

1 Sota calçada T Base Alçada Longitud

2 Línia 1 0,600 0,300 55,690 10,024 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 0,600 0,300 49,200 8,856 C#*D#*E#*F#

4 Línia 3 0,600 0,300 23,680 4,262 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

5 Línia 4 0,600 0,300 11,980 2,156 C#*D#*E#*F#

6 Sota calçada T Quantitat - Àrea tub Longitud

7 Línia 1 2,000 0,300 55,690 33,414 C#*D#*E#*F#

8 Línia 2 2,000 0,300 49,200 29,520 C#*D#*E#*F#

9 Línia 3 2,000 0,300 23,680 14,208 C#*D#*E#*F#

10 Línia 4 2,000 0,300 11,980 7,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,628

6 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

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

1 Tub DN-90mm T Unitats Longitud Alçada

2 Vorera 2,000 760,930 0,450 684,837 C#*D#*E#*F#

3 Calçada 2,000 140,550 0,600 168,660 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 853,497

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 02  EQUIPS I CONDUCCIONS

1 GGD1121D U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14 mm de diametre, 300
micres

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 Sota vorera T Longitud

2 Línia 1 276,310 276,310 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 263,020 263,020 C#*D#*E#*F#

4 Línia 3 113,430 113,430 C#*D#*E#*F#

5 Línia 4 108,170 108,170 C#*D#*E#*F#

6 Sota calçada T Longitud

7 Línia 1 55,690 55,690 C#*D#*E#*F#

8 Línia 2 49,200 49,200 C#*D#*E#*F#

9 Línia 3 23,680 23,680 C#*D#*E#*F#

10 Línia 4 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 901,480

3 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg de pes, col.locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 FDK20010 U Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo h-125 i solera de formigó h-150 sobre llit de
sorra

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 GG31P030 M Cable de cu de 1 kv 4 x 6 mm2

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

1 Sota vorera T Longitud

2 Línia 1 298,310 298,310 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 283,020 283,020 C#*D#*E#*F#

4 Línia 3 121,430 121,430 C#*D#*E#*F#

5 Línia 4 116,170 116,170 C#*D#*E#*F#

6 Sota calçada T Longitud

7 Línia 1 55,690 55,690 C#*D#*E#*F#

8 Línia 2 49,200 49,200 C#*D#*E#*F#

9 Línia 3 23,680 23,680 C#*D#*E#*F#

10 Línia 4 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 959,480

6 GG380902 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

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

1 Sota vorera T Longitud

2 Línia 1 287,310 287,310 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 273,020 273,020 C#*D#*E#*F#

4 Línia 3 117,430 117,430 C#*D#*E#*F#

5 Línia 4 112,170 112,170 C#*D#*E#*F#

6 Sota calçada T Longitud

7 Línia 1 55,690 55,690 C#*D#*E#*F#

8 Línia 2 49,200 49,200 C#*D#*E#*F#

9 Línia 3 23,680 23,680 C#*D#*E#*F#

10 Línia 4 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 930,480

7 GG221M2T M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre nominal i 3.6 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i
muntat com a canalització soterrada

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

1 Sota vorera T Longitud

2 Línia 1 276,310 276,310 C#*D#*E#*F#

3 Línia 2 263,020 263,020 C#*D#*E#*F#

4 Línia 3 113,430 113,430 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 Línia 4 108,170 108,170 C#*D#*E#*F#

6 Sota calçada T Longitud

7 Línia 1 55,690 55,690 C#*D#*E#*F#

8 Línia 2 49,200 49,200 C#*D#*E#*F#

9 Línia 3 23,680 23,680 C#*D#*E#*F#

10 Línia 4 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 901,480

8 GHM11L28 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7 metres d'alçada amb un braç de dos metres, i un altre de mig
metre a 4'5 metres d'alçada. la columna és d'acer galvanitzat i tindrá un diámetre de 168 mm. fins als 4'5 metres
d'alçada, i de 127 mm. de diàmetre des dels 4.5 metres fins als 7 metres d'alçada. inclou una lluminària model
fo-9 d'iep o similar amb làmpades de 100w vsap, una lluminària model ap-3 d'iep o similar amb làmpades de 100
w vsap, equips d'encesa, mà d'obra i cimentació.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 GHM1DP01 U Suministre i instal.lació de balissa model luxembourg, de fundició dúctil benito o similar, referència 2853.
característiques:
empotrada sense sortints, 190x70, dues direccions d'enllumenat, 24v, consum entre 1.4 i 2.6 va, classe iii, amb
24 diodes en cada finestra de color blanc, ip68. policarbonat anti-uv, anti-ratllades, anti-vandalisme esp.10mm.
alumini fos tractat termicament. miralls d'acer inoxidable. entrega amb 1m de cable h03vvf 2x0.75. platina
d'empotrar 210x90x67mm anoditzada marina que s'instal.la quan es posa el ciment. la balissa es fixa amb dos
cargols.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació.

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

10 GHM1DP02 U Suministre i instal.lació de balissa model stromboli mf de iep o similar. cos d'acer inoxidable, reflectror d'alumini
anoditzat, difusor amb vidre de seguretat matitzat de 10mm d'espessor, sistema de tancament mitjançant aro
embellidor d'acer inoxidable raspatllat, sistema de tancament del vidre mitjançant cargols inoxidables m6,
empotrada al terra sense sortints, dos prensastopes m25, de diàmetre exterior 240mm. útil per a làmpada
fluorescent compacta de potència màxima 13w, portalàmpades g-24-d1, reactància fluor compacta. ip67, classe
i, ik10, reflector extensiu, fabricada segons norma en-60598.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 X001E031 U Unitat  de legalització de les instal·lacions d'enllumenat púbilc

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 07  PAVIMENTACIÓ

1 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat, procedent de préstec, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

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

1 C Unitats Superficie Alçada

2 Calçada T

3 2.159,040 0,300 647,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 647,712

EUR
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2 G227UA05 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

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

1 C Unitats Superficie Alçada

2 Calçada T

3 2.159,040 0,300 647,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 647,712

3 F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D amb granulat per a rodolament i betum asfaltic
de penetracio, amb àrids oxidants que li donaran una pigmentació rogenca, situat a l'obra amb transport de
carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

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

1 T Superfície Gruix Densitat

2 Carril Bici 425,830 0,060 2,400 61,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,320

4 G9311111 M3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del pm

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

1 T Area Gruix

2 Calçada (amb pas peatons,
aparcaments...)

3.763,190 0,230 865,534 C#*D#*E#*F#

3 Vorera (Carril bici) 425,830 0,150 63,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 929,409

5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica (1,5kg/m2), tipus eci

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

1 T Superfície

2 Calçada 2.159,040 2.159,040 C#*D#*E#*F#

3 Zona carril bici 425,830 425,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.584,870

6 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

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

1 T Supefície Gruix Densitat

2 Calçada 2.159,040 0,060 2,400 310,902 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,902

7 G9K2U020 M2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ecr-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

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

2 Calçada 2.159,040 2.159,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.159,040

8 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1

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

1 T Àrea

2 Calçada 2.159,040 2.159,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.159,040

9 G9H18114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC22 bin S amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

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

1 T Superfície Gruix Densitat

2 Calçada 2.159,040 0,060 2,400 310,902 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,902

10 F9F5DP08 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 'negre' de la casa breinco
o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

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

1 T Superfície Quantitat

2 Zona Aparcament 11,580 45,000 521,100 C#*D#*E#*F#

3 39,330 2,000 78,660 C#*D#*E#*F#

4 25,770 2,000 51,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,300

11 F9F5DP01 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana six', color vermell de la casa breinco
o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

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

1 T Superfície

2 Gual de vianants 6,230 6,230 C#*D#*E#*F#

3 Zona a nivell (calçada) 143,390 143,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,620

12 F9F5DP09 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana '8', color 'gris' de la casa breinco o
similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

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

1 T Superfície

2 Zona a nivell (encintat) 15,890 15,890 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,890

13 F9F5DP03 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana '8', color 'desierto' de la casa breinco
o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

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

1 T Superfície

2 Entroncament de carrers (calçada) 145,600 145,600 C#*D#*E#*F#

3 Entroncament de carrers (encintat) 23,480 23,480 C#*D#*E#*F#

4 Carril Bici (encintat) 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

5 Pas invidents (encintat) 21,440 21,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,520

14 F9F5DP06 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 'vermell' de la casa
breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

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

1 T Superfície

2 Pas Vianants 322,050 322,050 C#*D#*E#*F#

3 Pas Vianants (encintat) 92,310 92,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,360

15 F96AU025 M Gual per a vianants format per placa central de formigó 40x120x10cm, model v-120, color gris de la casa breinco
o similar. col.locat sobre solera de formigó de resistència 20 n/mm2 de 20 cm de gruix

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

1 T Longitud

2 108,500 108,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,500

16 F96AU010 M Gual per a vehicles, model v40 de formigó amb les corresponents peces laterals (dreta i esquerra) de formigó
de dimesions 40x40x30cm i un pes de 96 kg i peces centrals de formigó de dimensions 50x40x30cm de la casa
breinco o similar. col·locades sobre solera de formigó de resistència 20n/mm2 de 20 cm de gruix

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

1 T Longitud Quantitat

2 6,200 4,000 24,800 C#*D#*E#*F#

3 3,800 10,000 38,000 C#*D#*E#*F#

4 4,400 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

17 F96AU050 M Rampa de peces prefabricades de formigó de dimensions 20x120x18/31cm, model v13, color gris de la casa
breinco o similar. col·locat sobre solera de formigo de resistencia 20n/mm2 de 20 cm de gruix.

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

2 c/ Porvenir 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

3 Zona a nivell 13,540 13,540 C#*D#*E#*F#

4 c/ del Prat 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

5 c/ Montcada 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

6 c/ del Sol 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,340

18 F9F5DP05 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12 cm. model 'gran vulcano', color 'volcano' de la casa
breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

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

1 T Superfície

2 Zona estada 57,600 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

19 F9F5U210 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model vulcano, color 'desierto', amb separació de 3 mm
de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

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

1 T Superfície

2 Vorera 3.732,960 3.732,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.732,960

20 F9F5DP04 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model 'vulcano', color 'volcano' de la casa breinco o
similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

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

1 T Superfície

2 Entroncament de carrers (Encintat) 22,460 22,460 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 348,990 348,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,450

21 F9F5DP07 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm model 'llosa gris', color 'gris' de la casa breinco o similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

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

1 T Superfície quantitat

2 Pas vianants 0,160 351,000 56,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,160

22 F9E1320T M2 Paviment panot estriat per senyalització invidents a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a l´estesa amb morter
de 250 kg/m3 amb 3cm de morter mixt, inclòs base de formigó de 20 n/mm2 de resistència característica a la
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compressió

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

1 T Superfície

2 Pas vianants 85,220 85,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,220

23 G9F1DPX2 M Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 10,4x17,3 cm i 7 cm de gruix, de color volcano model
original terana de breinco o similar, sobre 3 cm de morter de ciment i 20 cm de formigó hm-20, i compactació del
paviment acabat.

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

1 Escocells T Longitud Quantitat

2 6,030 61,000 367,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 367,830

24 G974DP20 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, de la casa
breinco o similar. inclosa excavació, base de formigó de 20 n/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada de la casa breinco o similar.

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

1 T Longitud Quantitat

2 715,960 715,960 C#*D#*E#*F#

3 Emornals -,75 42,000 -31,5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 684,460

25 F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm, model t2p, color gris de la casa breinco o similar.
col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

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

1 T Longitud

2 683,010 683,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 683,010

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 08  SENYALITZACIÓ

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

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

1 T Amplada Amplada Fondària Quantitat

2 Senyals 0,400 0,400 0,700 19,000 2,128 C#*D#*E#*F#

3 Informatius 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,128

2 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Excavació Esponjament

2 8,128 1,200 9,754 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,754

3 GBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 T Longitud

2 Separació carrils 314,800 314,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,800

4 GBA11110 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 T Longitud

2 Separació carrils 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,300

5 GBA33001 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

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

1 Fletxa sentit de circulació obligatori T Superfície Quantitat

2 Sentit recte 0,720 23,000 16,560 C#*D#*E#*F#

3 Sentit recte o esquerre-dreta 1,760 6,000 10,560 C#*D#*E#*F#

5 Carril Bici T Superfície Quantitat

6 Fletxa sentit 0,180 25,000 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Anagrama bici 0,180 25,000 4,500 C#*D#*E#*F#

9 Altres T Superfície Quantitat

10 Bus 0,050 4,000 0,200 C#*D#*E#*F#

11 Taxi 0,050 2,000 0,100 C#*D#*E#*F#

12 Símbol aparcament minusvàlids 0,790 3,000 2,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,790

6 GBB1DP03 U Placa de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-24) i carrils (s-50/s-52), amb
revestiment reflectant eg nivell i, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment
col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantitat

2 Pas de peatons 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 GBB1DP10 U Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell ii,
inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada

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

1 T Quantitat

2 Prohibit girar a l'esquerre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Prohibit girar a la dreta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Prohibit 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Prohibit circular a velocitat superior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 GBB1DP12 U Placa octogonal d'alumini de 60 cm de diàmetre, de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada

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

1 T Quantitat

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FBBZDP20 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de diàmetre i 2 mm d'espesor, col.locat a terra formigonat

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

1 T Longitud Quantitat

2 3,400 19,000 64,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,600

10 GBB1U010 U Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs
elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada

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

1 Perill elevació transversal T Unitats

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

3 O 2,000 SUMORIGEN(G1:
G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 XPA50001 P.a Partida alçada per a localització i reposició del servei de semàfors.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 09  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21DPX0 U Col·locació de paperera existent

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FQ210100 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de
suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment, o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 FQ110010 U Cadira model diputacio de fusta de pi roig de reforestacio amb tractament a l'autoclau, envernissat de 55 cm de
llargaria, amb cargols i passadors d'acer inoxidable, suports de fosa d'alumini anoditzats, ancorat amb daus de
formigo de 30x30x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FQ110002 U Banc model diputació de fusta de pi roig de reforestació amb tractament a l´autoclau, envernissat de 150 cm de
llargaria, amb cargols i passadors d´ acer inoxidable, suports de fosa d´alumini anoditzats, ancorat amb daus de
formigó de 30x30x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FQZZDP10 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable model vbf06 de fundició dúctil benito o similar, de mides
1800x550x500 mm, totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FQR0U010 U Jardinera de 120x120x75 cm d'alçada, d'acer amb protecció antioxidant, cubeta interior de fibra de vidre, base
de religa d'acer galvanitzat i peus regulables d'acer inoxidable. laterals panelables, panels de fusta de bolondo.
model plaza de la casa santa & cole o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 FQR0U011 U Jardinera de xapa d'acer corten amb acabat oxidat, de 329 litres de capacitat (diàmetre inferior 60 cm i diàmetre
superior 127 cm). model dama grande de la casa escofet o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 X0019090 U Marquesina d'autobús dissenyada per antoni rosello de la casa esteva o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FQZWU010 U Instal.lacio de marquesina d' autobus feta d' acer inoxidable pintat de color gris i vidre de seguretat amb banc
per a quatre persones

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 X0090008 U Tarima metàl·lica de xapa d'acer corten dividida en dos mòduls, amb la xapa horitzontal superior de 6 mm, tipus
gual per a vehicles, de mides 7500 x 2000 mm. inclou subministrament i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 X0090012 U Xapa d'acer corten, amb la xapa horitzontal superior de 6 mm, per a passos de vianants; mides 1,20 x 0,40 m².
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AMIDAMENT DIRECTE 36,000

12 X0090020 U Trasllat de contenidors per a la recollida orgànica i selectiva a la seva nova ubicació

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 FQ21DP10 U Enretirada i posterior reposició de bústia existent en l'àmbit de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FQ21DP15 U Enretirada i posterior reposició de caseta de l'once existent en l'àmbit de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FQ21DP20 U Enretirada i posterior reposició de cabina de telèfon existent en l'àmbit de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 X0051560 U Unitat per a la connexió a la xarxa de telefonia de cabina telefònica, incloent mà d'obra accessoris i petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 10  JARDINERIA

1 FR2GDP41 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un
pendent inferior al 25 %,i aportacio de saulo garbellat per reblert en la plantacio

AMIDAMENT DIRECTE 61,000

2 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Unitats Volum Esponjament

2 61,000 1,728 1,200 126,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,490

3 F1100001 Ut Tal.la d'arbrat de 4 a 8 mts a eliminar, seguint criteris d'arboricultura i normes tecnològiques de jardineria (ntj),
inclou trosejat de les restes vegetals i retirada a un abocador controlat.

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

4 F0010002 Ut Protecció dels troncs de l'arbrat pre-existent a conservar, tant avans com després del trasplantamen, amb
fustes i/o pneumàtics des del coll de l'abre fins a l'inici de les ramificacions. inclou mà d'obra, material i
desplaçaments fins a la localització de l'arbre.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 FR413300 U Subministrament d'arbust de l'espècie chamaerops humilis (margalló) de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor,
aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i manteniment fins a la recepció definitiva en perfecte
estat.
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AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 FR458260 U Subministrament i plantació de magnolia grandiflora 'magnolia' de 300 a 350 cm d'alçada, amb pa de terra de
tela metal.lica aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i manteniment fins a la recepció
definitiva en perfecte estat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 FR45DP01 U Subministrament i plantació de pyrus calleryana 'chanticleer' de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de
tela metal.lica, aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i manteniment fins a la recepció
definitiva en perfecte estat.

AMIDAMENT DIRECTE 61,000

8 FRV16002 Ut Tractament fitosanitari dels arbres i arbusts plantats amb producte fungicida adequat segons equip jardineria de
la direcció facultativa de l'obra mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament del producte i
aplicació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FR661311 U Plantació d'arbust de l'espècie chamaerops humilis 'margalló' d'alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % o en jardinera

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 11  VARIS

1 G22E0010 U Realització de cala per a localització de les canalitzacions dels serveis existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 X001031L Pa Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 X0018020 Pa Partida alçada per a la desviació de serveis durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 X001012L Pa Partida alçada a justificar per al desviament del trànsit durant el període d'obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H153DP01 U Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, de dimensions 1,00x1,50m de planxa acer de 8
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 H153DP05 U Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de dimensions 1,00x1,50m de planxa acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 X0010140 U Partida alçada a justificar per realitzar estudi geotècnic per confirmar les dades de projecte i avaluació de la
qualitat de l'esplanada. l'estudi geotècnic l'haurà de definir la direcció d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 12  IMPREVISTOS

1 X001DP05 Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-6633
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 X0019010 Pa Partida alçada per a seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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E2222423P-1 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EM21DPX1P-2 U Boca de reg de 45 mm de diametre nominal, de 10 bar de pn, de fosa, model tipus madrid de
fundició dúctil benito o similar i muntada en perico de canalitzacio soterrada

199,77 €

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

F0010002P-3 Ut Protecció dels troncs de l'arbrat pre-existent a conservar, tant avans com després del
trasplantamen, amb fustes i/o pneumàtics des del coll de l'abre fins a l'inici de les
ramificacions. inclou mà d'obra, material  i desplaçaments fins a la localització de l'arbre.

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F0420007P-4 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-25 tipus 'netafin' o equivalent, inclou subministrament,
transport, col·locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F042DP01P-5 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-16 tipus 'netafin' o equivalent, inclou subministrament,
transport, col·locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F1100001P-6 Ut Tal.la d'arbrat de 4 a 8 mts a eliminar, seguint criteris d'arboricultura i normes tecnològiques
de jardineria (ntj), inclou trosejat de les restes vegetals i retirada a un abocador controlat.

76,13 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F21QCV01P-7 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus. càrrega i transport sobre camio fins a
magatzem.

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21QDP05P-8 U Demolició i arrencada de mobiliari urbà en zona d'àmbit de projecte i transport a abocador. 11,13 €

(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F221C420P-9 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F2225A22P-10 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F228DP00P-11 M Rasa sota vorera de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària. inclou excavació, rebliment
i piconatge amb material adequat, sorra de tossal, transport i manteniment abocador del
material resultant de l'excavació

12,49 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F228DP01P-12 M Rasa sota calçada de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària. inclou excavació,
rebliment i piconatge amb material adequat, llit de formigó, transport i manteniment abocador
del material resultant de l'excavació

18,86 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F231U020P-13 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25% 9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F241U103P-14 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat,
inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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F9655676P-15 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm, model t2p, color gris de la casa
breinco o similar. col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d´alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

27,31 €

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

F96AU010P-16 M Gual per a vehicles, model v40 de formigó amb les corresponents peces laterals (dreta i
esquerra) de formigó de dimesions 40x40x30cm i un pes de 96 kg i peces centrals de formigó
de dimensions 50x40x30cm de la casa breinco o similar. col·locades sobre solera de formigó
de resistència 20n/mm2 de 20 cm de gruix

156,57 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F96AU025P-17 M Gual per a vianants format per placa central de formigó 40x120x10cm, model v-120, color gris
de la casa breinco o similar. col.locat sobre solera de formigó de resistència 20 n/mm2 de 20
cm de gruix

189,14 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F96AU050P-18 M Rampa de peces prefabricades de formigó de dimensions 20x120x18/31cm, model v13, color
gris de la casa breinco o similar. col·locat sobre solera de formigo de resistencia 20n/mm2 de
20 cm de gruix.

128,51 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F9E1320TP-19 M2 Paviment panot estriat per senyalització invidents a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a
l´estesa amb morter de 250 kg/m3 amb 3cm de morter mixt, inclòs base de formigó de 20
n/mm2 de resistència característica a la compressió

27,15 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F9F5DP01P-20 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana six', color vermell
de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

34,76 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F9F5DP03P-21 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana '8', color 'desierto'
de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

40,95 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

F9F5DP04P-22 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model 'vulcano', color 'volcano' de la
casa breinco o similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

33,83 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F9F5DP05P-23 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12 cm. model 'gran vulcano', color
'volcano' de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de
gruix.

42,74 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9F5DP06P-24 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color
'vermell' de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de
gruix.

32,06 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

F9F5DP07P-25 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm model 'llosa gris', color 'gris' de la casa
breinco o similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

25,91 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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F9F5DP08P-26 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 'negre'
de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

32,06 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

F9F5DP09P-27 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana '8', color 'gris' de
la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

30,55 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F9F5U210P-28 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model vulcano, color 'desierto', amb
separació de 3 mm de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de
10cm de gruix.

35,12 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F9H1V130P-29 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D amb granulat per a
rodolament i betum asfaltic de penetracio, amb àrids oxidants que li donaran una pigmentació
rogenca, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 %
de l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

35,38 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FBBZDP20P-30 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de diàmetre i 2 mm d'espesor, col.locat a
terra formigonat

17,93 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FD5ZBJA5P-31 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus 70x30 teide de fundició fàbregues o similar per a 40 t de
càrrega de ruptura, segons plànols, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

83,93 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FD90S010P-32 M3 Llit de formigó de resistència de 20 n/mm2, que contindrà les conduccions de serveis que
passin sota els vials transitables

58,25 €

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

FD90S025P-33 M3 Prisma de formigó de resistència de 20 n/mm2 que s'ubicarà en les conduccions de serveis
que passin sota els vials transitables per a la protecció de tubs

58,25 €

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

FDGZU010P-34 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FDK20010P-35 U Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo h-125 i solera de formigó
h-150 sobre llit de sorra

197,94 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDK20040P-36 U Pericó 1,065x1,05x1 m tipus 'h' segons normes de telefònica, amb formigó hm15., amb cerca
i separació de cable  amb col·locació de tapa, execució in situ segons mides dels planols

325,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

FDK20090P-37 U Subministre i col·locació a l'obra de bastiment i tapa per a perico tipus 'h' segons normes de
telefonica.

87,00 €

(VUITANTA-SET EUROS)
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FDK256F3P-38 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

59,46 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FDKZ3154P-39 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg de pes, col.locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FFA2SMB2P-40 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb
tub de pe amb col·lector principal de pe, tot inclòs totalment instal·lat

95,41 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FFB1K425P-41 M Tub de polietile de recubriment de 315 mm de diametre nominal exterior, per a col·locar
soterrat com a protecció de la xarxa d'abastament sota calçada

36,26 €

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

FFB23455P-42 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de
pressio nominal segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per
a col.locar soterrat

2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FFB25455P-43 M Tub de polietile de densitat baixa, de 25 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de
pressio nominal segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per
a col.locar soterrat

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FG210F2GP-44 M Subministre i col·locació de tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre nominal i 1.7 mm de
gruix, amb grau de resistència al xoc 7, endollat i muntat com a canalització soterrada

3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FG221B2KP-45 M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FG39DP07P-46 M Rases mixtes a vials per a 1 ó 2 circuits de mitja tensió i fins a 3 circuits de baixa tensió,
inclou:
-excavació de rasa per a xarxa mixta de m.t. i b.t. de 1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada, col.locada al llarg de la rasa
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador
autoritzat, inclòs cànon per a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
- prisma de formigó de secció 0.5x0.45m
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal + tubs de reserva

no inclou els cables elèctrics

83,72 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FG39DP08P-47 M Rases mixtes a les voreres (o terra) sota protecció de sorra, per a 1 ó 2 circuits de mt amb 1
ó 2 circuits de bt, inclou:
-excavació de rasa de 1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
-rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o
equivalent, estesa i compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de

38,61 €
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prescripcions tècniques, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil
teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base
-subministrament i col·locació de plaques de protecció mecànica, per a conductors, de pe de
color situada 10 cm per sobre dels conductors.
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada, col.locada al llarg de la rasa
a 25 cm per sobre de la part inferior de la canonada i a 10 cm com a mínim del terra, per a
malla senyalitzadora
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador
autoritzat, inclòs cànon per a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal per a circuit/s de mt

no inclou els cables elèctrics

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FGGE0010P-48 U Empalme línies de m.t. inclou preparació cables i accessoris 555,98 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FGGE0020P-49 U Empalme línies de b.t. inclou preparació cables i accessoris 28,60 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FGXXFDP01P-50 U Connexió d'escomesa existent amb nova xarxa de telefonia soterrada. inclou el tub corrugat
de 40 mm que connecta l'arqueta tipus m o tipus h amb l'interior de la parcel·la. inclou poste a
nivell de mur per connectar-hi escomesa.

253,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)

FJMDP01P-51 Ut Subministrament i col.locació de descàrrega dn-150 625,30 €

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

FJS5DPX3P-52 U Anell format per 2,5 m de tub de polietile unitechline 16 mm de densitat baixa, de 50 mm de
diametre nominal exterior, amb 4 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3
l/h, del tipus bioline identificada mitjançant franja violeta, totalment col·locat. inlcou drenatge
de diametre de 50mm i connexions

7,02 €

(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FJSAU020P-53 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla lcd en
muntatge superficial serie image 6 de rain-bird o similar equivalent autònom, instal.lat i
programat

275,76 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FK220005P-54 Ut Regulador de pressió de bronze de connexió de 1 1/2'''', amb sortida fixe de 3 atm.,amb racor
per presa de manòmetre, inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part
proporcional de peces de connexió.

87,10 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FK230008P-55 Ut Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 1 1/2'' i 120 mesh amb vàlvula de
netejaincorporada, pressa manomètrica o equivalent, inclou subministrament, transport,
col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

52,01 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FK28DPX6P-56 U Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat, de connexió 1 1/2', inclou subministrament,
transport, col.locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

85,10 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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FMDP01P-57 Ut Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat dn-100. 1.139,26 €

(MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FNDP01P-58 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta dn-150. inclou la construcció d'arqueta,
marc i tapa per la mateixa.

1.339,40 €

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

FN120100P-59 Ut Vàlvula de comporta (clau de pas) per diàmetre 30mm, pn-16 i 1 1/2'', inclou
subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FN310006P-60 Ut Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2', inclou subministrament,
transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQ110002P-61 U Banc model diputació de fusta de pi roig de reforestació amb tractament a l´autoclau,
envernissat de 150 cm de llargaria, amb cargols i passadors d´ acer inoxidable, suports de
fosa d´alumini anoditzats, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm.

274,13 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FQ110010P-62 U Cadira model diputacio de fusta de pi roig de reforestacio amb tractament a l'autoclau,
envernissat de 55 cm de llargaria, amb cargols i passadors d'acer inoxidable, suports de fosa
d'alumini anoditzats, ancorat amb daus de formigo de 30x30x30 cm.

233,09 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FQ210100P-63 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació
mecànica al paviment, o equivalent

83,16 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FQ21DP10P-64 U Enretirada i posterior reposició de bústia existent en l'àmbit de projecte. 72,18 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FQ21DP15P-65 U Enretirada i posterior reposició de caseta de l'once existent en l'àmbit de projecte. 100,41 €

(CENT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FQ21DP20P-66 U Enretirada i posterior reposició de cabina de telèfon existent en l'àmbit de projecte. 117,35 €

(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FQ21DPX0P-67 U Col·locació de paperera existent 18,05 €

(DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FQR0U010P-68 U Jardinera de 120x120x75 cm d'alçada, d'acer amb protecció antioxidant, cubeta interior de
fibra de vidre, base de religa d'acer galvanitzat i peus regulables d'acer inoxidable. laterals
panelables, panels de fusta de bolondo. model plaza de la casa santa & cole o similar.

830,12 €

(VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FQR0U011P-69 U Jardinera de xapa d'acer corten amb acabat oxidat, de 329 litres de capacitat (diàmetre
inferior 60 cm i diàmetre superior 127 cm). model dama grande de la casa escofet o similar.

720,52 €

(SET-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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FQZWU010P-70 U Instal.lacio de marquesina d' autobus feta d' acer inoxidable pintat de color gris i vidre de
seguretat  amb banc per a quatre persones

538,50 €

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FQZWU050P-71 U Desmuntatge de marquesina pal.li amb panell publicitari. càrrega i transport sobre camio fins
a magatzem.

703,09 €

(SET-CENTS TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FQZZDP10P-72 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable model vbf06 de fundició dúctil benito o
similar, de mides 1800x550x500 mm, totalment instal·lat.

133,77 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FR2GDP41P-73 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %,i aportacio de saulo
garbellat per reblert en la plantacio

24,28 €

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

FR413300P-74 U Subministrament d'arbust de l'espècie chamaerops humilis (margalló) de 1.2 a 1.5 m
d'alçària, en contenidor, aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i
manteniment fins a la recepció definitiva en perfecte estat.

120,36 €

(CENT VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FR458260P-75 U Subministrament i plantació de magnolia grandiflora 'magnolia' de 300 a 350 cm d'alçada,
amb pa de terra de tela metal.lica aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i
manteniment fins a la recepció definitiva en perfecte estat.

239,44 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR45DP01P-76 U Subministrament i plantació de pyrus calleryana 'chanticleer' de 20 a 25 cm de perimetre,
amb pa de terra de tela metal.lica, aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i
manteniment fins a la recepció definitiva en perfecte estat.

298,82 €

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

FR661311P-77 U Plantació d'arbust de l'espècie chamaerops humilis 'margalló' d'alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 % o en jardinera

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FRV16002P-78 Ut Tractament fitosanitari dels arbres i arbusts plantats amb producte fungicida adequat segons
equip jardineria de la direcció facultativa de l'obra mitjançant aparell manual de pressió,
inclou subministrament del producte i aplicació.

117,14 €

(CENT DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G219P030P-79 M2 Demolició de paviment bituminós, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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G219U010P-80 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G219U020P-81 M Demolició de vorades de formigó amb rigola de morter de ciment, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G219U030P-82 M2 Demolició de paviment de peces de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G219U105P-83 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G21B3002P-84 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G21E0002P-85 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de bàcul, columna o braç a la pared
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements ( línies
soterrades o aèries, bàculs i cuadres a suprimir) i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

72,95 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G2221P22P-86 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G227U110P-87 M3 Esplanada amb sòl seleccionat, procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G227UA05P-88 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del pm, mesurat sobre perfil
teòric

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G228R010P-89 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material adequat procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació al 80% del pròctor modificat segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G228R070P-90 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o
equivalent, estesa i compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil
teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base

17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/12/13 Pàg.: 9

G228U010P-91 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

G22E0010P-92 U Realització de cala per a localització de les canalitzacions dels serveis existents 178,52 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G22EDP01P-93 Ut Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003) 61,05 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

G9311111P-94 M3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del
pm

25,42 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

G974DP20P-95 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, de la casa breinco o similar. inclosa excavació, base de formigó de 20 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada de la
casa breinco o similar.

26,07 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G9F1DPX2P-96 M Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 10,4x17,3 cm i 7 cm de gruix, de
color volcano model original terana de breinco o similar, sobre 3 cm de morter de ciment i 20
cm de formigó hm-20, i compactació del paviment acabat.

21,50 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G9H12114P-97 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

47,82 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G9H18114P-98 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC22 bin S amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

46,86 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G9J1U010P-99 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica (1,5kg/m2), tipus eci 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G9J1U020P-100 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G9K2U020P-101 M2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ecr-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja
del granulat sobrant

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GBA11110P-102 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

GBA1G110P-103 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

GBA33001P-104 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

18,76 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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GBB1DP03P-105 U Placa de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-24) i carrils
(s-50/s-52), amb revestiment reflectant eg nivell i, inclòs elements de fixació per a suport,
sense incloure suport, totalment col·locada

83,93 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GBB1DP10P-106 U Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment
col·locada

108,65 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GBB1DP12P-107 U Placa octogonal d'alumini de 60 cm de diàmetre, de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

136,46 €

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

GBB1U010P-108 U Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada

85,82 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GBIC240AP-109 M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i coberta exterior de pvc (une 21123),
de 3x240+1x150 mm2. inclus transport i estesa aeria

27,76 €

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

GD5JU010P-110 U Pou d'embornal de 70x30 cm de mides interiors i 90x50 cm de mides exteriors, 0,75 m
d'alçària tipus p-16a d'igualada prefabricats o similar, inclosa solera, entroncament amb tub
de desguàs amb pe de 200 mm i bastiment i reixa de fosa dúctil tipus teide de fundició
fàbregues o similar per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols

131,30 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

GFB1Ñ200P-111 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal de doble paret , corrugat exteriorment i llis interor, col·locat a la rasa. inclosa part
proporcional de juntes elàstiques i maniguets d'unió.

14,09 €

(CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GFGC0120P-112 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del projecte a la nova rasant del
carrer.

212,32 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GG221M2TP-113 M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre nominal i 3.6 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG31P030P-114 M Cable de cu de 1 kv 4 x 6 mm2 2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GG380902P-115 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GG39001LP-116 M Subministre i col·locació a fons de rasa de línia de mitja tensió 3x240 mm2 de cable
d'alumini tipus rhz1 per a tensió de servei de 18/30 kv.

23,27 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GGD1121DP-117 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14
mm de diametre, 300 micres

21,93 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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GHM11L28P-118 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7 metres d'alçada amb un braç de dos
metres, i un altre de mig metre a 4'5 metres d'alçada. la columna és d'acer galvanitzat i tindrá
un diámetre de 168 mm. fins als 4'5 metres d'alçada, i de 127 mm. de diàmetre des dels 4.5
metres fins als 7 metres d'alçada. inclou una lluminària model fo-9 d'iep o similar amb
làmpades de 100w vsap, una lluminària model ap-3 d'iep o similar amb làmpades de 100 w
vsap, equips d'encesa, mà d'obra i cimentació.

2.295,71 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

GHM1DP01P-119 U Suministre i instal.lació de balissa model luxembourg, de fundició dúctil benito o similar,
referència 2853. característiques:
empotrada sense sortints, 190x70, dues direccions d'enllumenat, 24v, consum entre 1.4 i 2.6
va, classe iii, amb 24 diodes en cada finestra de color blanc, ip68. policarbonat anti-uv,
anti-ratllades, anti-vandalisme esp.10mm. alumini fos tractat termicament. miralls d'acer
inoxidable. entrega amb 1m de cable h03vvf 2x0.75. platina d'empotrar 210x90x67mm
anoditzada marina que s'instal.la quan es posa el ciment. la balissa es fixa amb dos cargols.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació.

644,36 €

(SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GHM1DP02P-120 U Suministre i instal.lació de balissa model stromboli mf de iep o similar. cos d'acer inoxidable,
reflectror d'alumini anoditzat, difusor amb vidre de seguretat matitzat de 10mm d'espessor,
sistema de tancament mitjançant aro embellidor d'acer inoxidable raspatllat, sistema de
tancament del vidre mitjançant cargols inoxidables m6, empotrada al terra sense sortints, dos
prensastopes m25, de diàmetre exterior 240mm. útil per a làmpada fluorescent compacta de
potència màxima 13w, portalàmpades g-24-d1, reactància fluor compacta. ip67, classe i, ik10,
reflector extensiu, fabricada segons norma en-60598.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació.

567,02 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H153DP01P-121 U Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, de dimensions 1,00x1,50m
de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

H153DP05P-122 U Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de dimensions 1,00x1,50m de
planxa acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

KG515742P-123 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 220 o 380 v, de 30 a i
muntat superficialment

137,18 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

S21RE010P-124 M2 Demolicio i reposicio de paviment asfaltic en calçada sobre solera de formigo, inclos el
transport de runes a l'abocador

50,09 €

(CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

S21RE020P-125 M2 Demolicio i reposicio de paviment de formigo de 20 cm de gruix fora de l'àmbit del projecte,
inclos el transport de runes a l'abocador

32,35 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

SFF3DP15P-126 M Subministrament, muntatge i col·locació de tub de fosa ductil de 150 mm de diametre
nominal preparat per a una unio de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a
aigua, inclosa l'anella elastomerica d'estanquitat

48,29 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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Barcelona, 20 de desembre de 2013

Amadeu Puig Tusell

Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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P-1 E2222423 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

5,32 €

Altres conceptes 5,32000 €

P-2 EM21DPX1 U Boca de reg de 45 mm de diametre nominal, de 10 bar de pn, de fosa, model tipus madrid de
fundició dúctil benito o similar i muntada en perico de canalitzacio soterrada

199,77 €

BN1B1001 U Boca de reg de 10 bar de pn, de fosa, model tipus madrid de fundició dúctil benito o si 150,00000 €

Altres conceptes 49,77000 €

P-3 F0010002 Ut Protecció dels troncs de l'arbrat pre-existent a conservar, tant avans com després del
trasplantamen, amb fustes i/o pneumàtics des del coll de l'abre fins a l'inici de les
ramificacions. inclou mà d'obra, material  i desplaçaments fins a la localització de l'arbre.

2,10 €

Sense descomposició 2,10000 €

P-4 F0420007 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-25 tipus 'netafin' o equivalent, inclou subministrament,
transport, col·locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

6,68 €

Sense descomposició 6,68000 €

P-5 F042DP01 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-16 tipus 'netafin' o equivalent, inclou subministrament,
transport, col·locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

6,68 €

Sense descomposició 6,68000 €

P-6 F1100001 Ut Tal.la d'arbrat de 4 a 8 mts a eliminar, seguint criteris d'arboricultura i normes tecnològiques
de jardineria (ntj), inclou trosejat de les restes vegetals i retirada a un abocador controlat.

76,13 €

Sense descomposició 76,13000 €

P-7 F21QCV01 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus. càrrega i transport sobre camio fins a
magatzem.

2,44 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-8 F21QDP05 U Demolició i arrencada de mobiliari urbà en zona d'àmbit de projecte i transport a abocador. 11,13 €

Altres conceptes 11,13000 €

P-9 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

2,59 €

Altres conceptes 2,59000 €

P-10 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

7,52 €

Altres conceptes 7,52000 €

P-11 F228DP00 M Rasa sota vorera de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària. inclou excavació, rebliment
i piconatge amb material adequat, sorra de tossal, transport i manteniment abocador del
material resultant de l'excavació

12,49 €

Altres conceptes 12,49000 €

P-12 F228DP01 M Rasa sota calçada de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària. inclou excavació,
rebliment i piconatge amb material adequat, llit de formigó, transport i manteniment abocador
del material resultant de l'excavació

18,86 €

Altres conceptes 18,86000 €

P-13 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25% 9,62 €

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 0,13420 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,88000 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,06540 €

Altres conceptes 8,54040 €

P-14 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat,
inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,56 €
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Altres conceptes 2,56000 €

P-15 F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm, model t2p, color gris de la casa
breinco o similar. col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d´alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

27,31 €

B9651670 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15x25 cm, model t2p, color gris de la casa brei 5,07150 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,04500 €

Altres conceptes 19,19350 €

P-16 F96AU010 M Gual per a vehicles, model v40 de formigó amb les corresponents peces laterals (dreta i
esquerra) de formigó de dimesions 40x40x30cm i un pes de 96 kg i peces centrals de formigó
de dimensions 50x40x30cm de la casa breinco o similar. col·locades sobre solera de formigó
de resistència 20n/mm2 de 20 cm de gruix

156,57 €

B961DP03 M Gual per a vehicles model v40, de formigó  de dimensions 50x40x30cm de 112 kg de p 110,70000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,06000 €

Altres conceptes 41,81000 €

P-17 F96AU025 M Gual per a vianants format per placa central de formigó 40x120x10cm, model v-120, color gris
de la casa breinco o similar. col.locat sobre solera de formigó de resistència 20 n/mm2 de 20
cm de gruix

189,14 €

B961U025 M Gual per a vianants format per placa central de formigó 40x120x10cm, model v-120, c 125,00000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 12,18000 €

Altres conceptes 51,96000 €

P-18 F96AU050 M Rampa de peces prefabricades de formigó de dimensions 20x120x18/31cm, model v13, color
gris de la casa breinco o similar. col·locat sobre solera de formigo de resistencia 20n/mm2 de
20 cm de gruix.

128,51 €

B9656002 M Rampa de peces prefabricades de formigó de dimensions 20x120x18/31cm, model v13 67,00000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 12,18000 €

Altres conceptes 49,33000 €

P-19 F9E1320T M2 Paviment panot estriat per senyalització invidents a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a
l´estesa amb morter de 250 kg/m3 amb 3cm de morter mixt, inclòs base de formigó de 20
n/mm2 de resistència característica a la compressió

27,15 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,07500 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 5,83440 €

Altres conceptes 16,24060 €

P-20 F9F5DP01 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana six', color vermell
de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

34,76 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,15000 €

B9F1DP00 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, de color ver 17,18000 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-21 F9F5DP03 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana '8', color 'desierto'
de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

40,95 €

B9F1DP04 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana six', color 'd 23,19000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,15000 €

Altres conceptes 7,61000 €

P-22 F9F5DP04 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model 'vulcano', color 'volcano' de la
casa breinco o similar.

33,83 €
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col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

B9F1DP03 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model 'vulcano', color 'volcano 21,35000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,07500 €

Altres conceptes 7,40500 €

P-23 F9F5DP05 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12 cm. model 'gran vulcano', color
'volcano' de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de
gruix.

42,74 €

B9F1DP05 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12 cm. model gran vulcano, color 'v 30,00000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,07500 €

Altres conceptes 7,66500 €

P-24 F9F5DP06 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color
'vermell' de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de
gruix.

32,06 €

B9F1DP06 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 14,55000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,15000 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-25 F9F5DP07 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm model 'llosa gris', color 'gris' de la casa
breinco o similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

25,91 €

B9F1DP07 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm model 'llosa gris', color 'gris' de l 13,66000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,07500 €

Altres conceptes 7,17500 €

P-26 F9F5DP08 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 'negre'
de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

32,06 €

B9F1DP08 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 14,55000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,15000 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-27 F9F5DP09 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana '8', color 'gris' de
la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.

30,55 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,15000 €

B9F1DP09 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana six', color 'g 13,09000 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-28 F9F5U210 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model vulcano, color 'desierto', amb
separació de 3 mm de la casa breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de
10cm de gruix.

35,12 €

B9F1DP01 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model vulcano, color 'desierto' 22,60000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,07500 €

Altres conceptes 7,44500 €

P-29 F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D amb granulat per a
rodolament i betum asfaltic de penetracio, amb àrids oxidants que li donaran una pigmentació

35,38 €
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rogenca, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 %
de l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada

B9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio d-12/20 amb granulat per a roda 22,87000 €

Altres conceptes 12,51000 €

P-30 FBBZDP20 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de diàmetre i 2 mm d'espesor, col.locat a
terra formigonat

17,93 €

BBMZDP20 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de diàmetre i 2 mm d'espesor, per a s 12,00000 €

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 2,85600 €

Altres conceptes 3,07400 €

P-31 FD5ZBJA5 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus 70x30 teide de fundició fàbregues o similar per a 40 t de
càrrega de ruptura, segons plànols, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

83,93 €

BD5ZU001 U Marc i reixa de 70x30x4 cm de fosa dúctil tipus teide de fundició fàbregues o similar, p 65,51000 €

Altres conceptes 18,42000 €

P-32 FD90S010 M3 Llit de formigó de resistència de 20 n/mm2, que contindrà les conduccions de serveis que
passin sota els vials transitables

58,25 €

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 35,70000 €

Altres conceptes 22,55000 €

P-33 FD90S025 M3 Prisma de formigó de resistència de 20 n/mm2 que s'ubicarà en les conduccions de serveis
que passin sota els vials transitables per a la protecció de tubs

58,25 €

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 35,70000 €

Altres conceptes 22,55000 €

P-34 FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,29 €

BDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria 0,11220 €

Altres conceptes 0,17780 €

P-35 FDK20010 U Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo h-125 i solera de formigó
h-150 sobre llit de sorra

197,94 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 160,08000 €

B0603220 M3 Formigo de resistencia 12.5 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gr 5,64570 €

B0604230 M3 Formigo h-150, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm 0,77900 €

B0DF7G0A U Motlle metal.lic, per a encofrat de perico d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,77000 €

Altres conceptes 30,66530 €

P-36 FDK20040 U Pericó 1,065x1,05x1 m tipus 'h' segons normes de telefònica, amb formigó hm15., amb cerca
i separació de cable  amb col·locació de tapa, execució in situ segons mides dels planols

325,00 €

Sense descomposició 325,00000 €

P-37 FDK20090 U Subministre i col·locació a l'obra de bastiment i tapa per a perico tipus 'h' segons normes de
telefonica.

87,00 €

Sense descomposició 87,00000 €

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

59,46 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,20000 €

B0DF7G0A U Motlle metal.lic, per a encofrat de perico d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,77000 €
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B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,53820 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,17342 €

Altres conceptes 43,77838 €

P-39 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg de pes, col.locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,07 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg de pes 15,68000 €

Altres conceptes 14,39000 €

P-40 FFA2SMB2 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb
tub de pe amb col·lector principal de pe, tot inclòs totalment instal·lat

95,41 €

BD130010 U Entroncament en clip a 87.5º de pvc per a connexió d'embornal amb tub de pvc corrug 90,15000 €

Altres conceptes 5,26000 €

P-41 FFB1K425 M Tub de polietile de recubriment de 315 mm de diametre nominal exterior, per a col·locar
soterrat com a protecció de la xarxa d'abastament sota calçada

36,26 €

BFB1E900 M Tub de polietile de 315 mm de diametre nominal 23,71500 €

Altres conceptes 12,54500 €

P-42 FFB23455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de
pressio nominal segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per
a col.locar soterrat

2,01 €

BFB23400 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi 0,32640 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de polietile de densitat baixa, de 1 0,01000 €

BFWB2305 U Accessori per a tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exteri 0,31500 €

Altres conceptes 1,35860 €

P-43 FFB25455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 25 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de
pressio nominal segons une 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per
a col.locar soterrat

2,86 €

BFB25400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi 0,73440 €

BFYB2505 U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exte 0,60000 €

Altres conceptes 1,50560 €

P-44 FG210F2G M Subministre i col·locació de tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre nominal i 1.7 mm de
gruix, amb grau de resistència al xoc 7, endollat i muntat com a canalització soterrada

3,37 €

BG210F20 M Tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre nominal i 1.7 mm de gruix, amb grau de resis 1,54000 €

Altres conceptes 1,83000 €

P-45 FG221B2K M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

1,27 €

BG221B20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix, amb grau 0,40000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-46 FG39DP07 M Rases mixtes a vials per a 1 ó 2 circuits de mitja tensió i fins a 3 circuits de baixa tensió,
inclou:
-excavació de rasa per a xarxa mixta de m.t. i b.t. de 1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada, col.locada al llarg de la rasa
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador
autoritzat, inclòs cànon per a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.

83,72 €
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- prisma de formigó de secció 0.5x0.45m
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal + tubs de reserva

no inclou els cables elèctrics

BG21DP01 U Tub rígid de pvc de 160 mm de diàmetre nominal, , amb grau de resistència al xoc 7, e 29,90000 €

FD90S040 Ml Prisma de formigó de secció 0.5x0.25 m hm-20/f/20/i, que s'ubicarà en les conduccion 28,83780 €

FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa 0,56300 €

G2221P41 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compact 7,83716 €

G2281233 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material selec 2,47510 €

G2445341 M3 Càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador a 2,93573 €

Altres conceptes 11,17121 €

P-47 FG39DP08 M Rases mixtes a les voreres (o terra) sota protecció de sorra, per a 1 ó 2 circuits de mt amb 1
ó 2 circuits de bt, inclou:
-excavació de rasa de 1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
-rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o
equivalent, estesa i compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil
teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base
-subministrament i col·locació de plaques de protecció mecànica, per a conductors, de pe de
color situada 10 cm per sobre dels conductors.
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada, col.locada al llarg de la rasa
a 25 cm per sobre de la part inferior de la canonada i a 10 cm com a mínim del terra, per a
malla senyalitzadora
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador
autoritzat, inclòs cànon per a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal per a circuit/s de mt

no inclou els cables elèctrics

38,61 €

G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o 2,79518 €

G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la prò 0,58399 €

G2445341 M3 Càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de l'excavació, a l'abocador a 1,26950 €

FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa 0,56300 €

BG21DP01 U Tub rígid de pvc de 160 mm de diàmetre nominal, , amb grau de resistència al xoc 7, e 11,96000 €

FDGZ0030 M Subministrament i col·locació de placa de protecció mecànica, per a conductors, de pe 3,73860 €

G2221P41 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compact 7,83716 €

Altres conceptes 9,86257 €

P-48 FGGE0010 U Empalme línies de m.t. inclou preparació cables i accessoris 555,98 €

Sense descomposició 555,98000 €

P-49 FGGE0020 U Empalme línies de b.t. inclou preparació cables i accessoris 28,60 €

Sense descomposició 28,60000 €

P-50 FGXXFDP0 U Connexió d'escomesa existent amb nova xarxa de telefonia soterrada. inclou el tub corrugat
de 40 mm que connecta l'arqueta tipus m o tipus h amb l'interior de la parcel·la. inclou poste a
nivell de mur per connectar-hi escomesa.

253,00 €
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Sense descomposició 253,00000 €

P-51 FJMDP01 Ut Subministrament i col.locació de descàrrega dn-150 625,30 €

Sense descomposició 625,30000 €

P-52 FJS5DPX3 U Anell format per 2,5 m de tub de polietile unitechline 16 mm de densitat baixa, de 50 mm de
diametre nominal exterior, amb 4 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3
l/h, del tipus bioline identificada mitjançant franja violeta, totalment col·locat. inlcou drenatge
de diametre de 50mm i connexions

7,02 €

Sense descomposició 7,02000 €

P-53 FJSAU020 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla lcd en
muntatge superficial serie image 6 de rain-bird o similar equivalent autònom, instal.lat i
programat

275,76 €

BJSAU020 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla lcd se 231,73000 €

Altres conceptes 44,03000 €

P-54 FK220005 Ut Regulador de pressió de bronze de connexió de 1 1/2'''', amb sortida fixe de 3 atm.,amb racor
per presa de manòmetre, inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part
proporcional de peces de connexió.

87,10 €

Sense descomposició 87,10000 €

P-55 FK230008 Ut Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 1 1/2'' i 120 mesh amb vàlvula de
netejaincorporada, pressa manomètrica o equivalent, inclou subministrament, transport,
col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

52,01 €

Sense descomposició 52,01000 €

P-56 FK28DPX6 U Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat, de connexió 1 1/2', inclou subministrament,
transport, col.locació, muntatge dins d'arqueta i part proporcional de peces de connexió.

85,10 €

Sense descomposició 85,10000 €

P-57 FMDP01 Ut Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat dn-100. 1.139,26 €

Sense descomposició 1.139,26000 €

P-58 FNDP01 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta dn-150. inclou la construcció d'arqueta,
marc i tapa per la mateixa.

1.339,40 €

Sense descomposició 1.339,40000 €

P-59 FN120100 Ut Vàlvula de comporta (clau de pas) per diàmetre 30mm, pn-16 i 1 1/2'', inclou
subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

10,07 €

Sense descomposició 10,07000 €

P-60 FN310006 Ut Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2', inclou subministrament,
transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

19,54 €

Sense descomposició 19,54000 €

P-61 FQ110002 U Banc model diputació de fusta de pi roig de reforestació amb tractament a l´autoclau,
envernissat de 150 cm de llargaria, amb cargols i passadors d´ acer inoxidable, suports de
fosa d´alumini anoditzats, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm.

274,13 €

Sense descomposició 274,13000 €

P-62 FQ110010 U Cadira model diputacio de fusta de pi roig de reforestacio amb tractament a l'autoclau,
envernissat de 55 cm de llargaria, amb cargols i passadors d'acer inoxidable, suports de fosa
d'alumini anoditzats, ancorat amb daus de formigo de 30x30x30 cm.

233,09 €

BQ110010 U Cadira de fusta de pi roig pintat i envernissat, de 55 cm de llargaria, amb cargols i pas 181,49000 €

Altres conceptes 51,60000 €

P-63 FQ210100 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació
mecànica al paviment, o equivalent

83,16 €
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BQ210001 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer p 75,13000 €

Altres conceptes 8,03000 €

P-64 FQ21DP10 U Enretirada i posterior reposició de bústia existent en l'àmbit de projecte. 72,18 €

Altres conceptes 72,18000 €

P-65 FQ21DP15 U Enretirada i posterior reposició de caseta de l'once existent en l'àmbit de projecte. 100,41 €

Altres conceptes 100,41000 €

P-66 FQ21DP20 U Enretirada i posterior reposició de cabina de telèfon existent en l'àmbit de projecte. 117,35 €

Altres conceptes 117,35000 €

P-67 FQ21DPX0 U Col·locació de paperera existent 18,05 €

Altres conceptes 18,05000 €

P-68 FQR0U010 U Jardinera de 120x120x75 cm d'alçada, d'acer amb protecció antioxidant, cubeta interior de
fibra de vidre, base de religa d'acer galvanitzat i peus regulables d'acer inoxidable. laterals
panelables, panels de fusta de bolondo. model plaza de la casa santa & cole o similar.

830,12 €

BQR0U020 U Jardinera de fosa gris d'alçada 681 mm i rectangle de 600x680 mm, acabat amb una c 700,00000 €

Altres conceptes 130,12000 €

P-69 FQR0U011 U Jardinera de xapa d'acer corten amb acabat oxidat, de 329 litres de capacitat (diàmetre
inferior 60 cm i diàmetre superior 127 cm). model dama grande de la casa escofet o similar.

720,52 €

BQR0U040 U Jardinera d'acer corten d'acabat oxidat, amb capacitat de 329 litres (diàmetre inferior 6 690,00000 €

Altres conceptes 30,52000 €

P-70 FQZWU010 U Instal.lacio de marquesina d' autobus feta d' acer inoxidable pintat de color gris i vidre de
seguretat  amb banc per a quatre persones

538,50 €

BG313300 M Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x2.5 mm2 13,20000 €

B0111000 M3 Aigua 0,00546 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 1,13100 €

BG221L20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal i 4.5 mm de gruix, amb g 23,20000 €

BG41E025 U Interruptor magnetotermic de 25 a 3p+n 23,84000 €

BG42E010 U Interruptor diferencial de 63 a, corrent de defecte 0.03 a 111,19000 €

BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 8,81000 €

B0608310 M3 Formigo ha-25, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 12 mm 58,12500 €

Altres conceptes 298,99854 €

P-71 FQZWU050 U Desmuntatge de marquesina pal.li amb panell publicitari. càrrega i transport sobre camio fins
a magatzem.

703,09 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 11,44000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,37700 €

B0111000 M3 Aigua 0,00182 €

Altres conceptes 691,27118 €
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P-72 FQZZDP10 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable model vbf06 de fundició dúctil benito o
similar, de mides 1800x550x500 mm, totalment instal·lat.

133,77 €

BQ70DP10 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable model vbf06 de fundició dúctil be 112,00000 €

Altres conceptes 21,77000 €

P-73 FR2GDP41 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %,i aportacio de saulo
garbellat per reblert en la plantacio

24,28 €

B0322000 M3 Sauló garbellat 13,76352 €

Altres conceptes 10,51648 €

P-74 FR413300 U Subministrament d'arbust de l'espècie chamaerops humilis (margalló) de 1.2 a 1.5 m
d'alçària, en contenidor, aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i
manteniment fins a la recepció definitiva en perfecte estat.

120,36 €

BR415510 U Margalló (chamaerops humilis) de 1.2 a 1.5 m d'alçaria, en contenidor 81,14000 €

FRF1111A U Reg manual d'arbres, amb una manega de 20 m de llargaria, i una dotacio de 50 l per 0,82393 €

GR3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitj 34,88823 €

Altres conceptes 3,50784 €

P-75 FR458260 U Subministrament i plantació de magnolia grandiflora 'magnolia' de 300 a 350 cm d'alçada,
amb pa de terra de tela metal.lica aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i
manteniment fins a la recepció definitiva en perfecte estat.

239,44 €

BR458260 U Magnolia grandiflora  (magnolia) de 300 a 350 cm d'alçada,  amb pa de terra de tela m 180,15000 €

FR64DPX9 U Plantació d'arbre en sot de 2,6x2,15x1 m, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 16,60240 €

FRF1111A U Reg manual d'arbres, amb una manega de 20 m de llargaria, i una dotacio de 50 l per 0,82393 €

GR3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitj 34,88823 €

Altres conceptes 6,97544 €

P-76 FR45DP01 U Subministrament i plantació de pyrus calleryana 'chanticleer' de 20 a 25 cm de perimetre,
amb pa de terra de tela metal.lica, aportant el 50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i
manteniment fins a la recepció definitiva en perfecte estat.

298,82 €

FRF1111A U Reg manual d'arbres, amb una manega de 20 m de llargaria, i una dotacio de 50 l per 0,82393 €

FR64DPX9 U Plantació d'arbre en sot de 2,6x2,15x1 m, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 16,60240 €

BR47DP01 U Pyrus calleriana 'chanticler' de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal. 237,80000 €

GR3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitj 34,88823 €

Altres conceptes 8,70544 €

P-77 FR661311 U Plantació d'arbust de l'espècie chamaerops humilis 'margalló' d'alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 % o en jardinera

4,76 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-78 FRV16002 Ut Tractament fitosanitari dels arbres i arbusts plantats amb producte fungicida adequat segons
equip jardineria de la direcció facultativa de l'obra mitjançant aparell manual de pressió,
inclou subministrament del producte i aplicació.

117,14 €

Sense descomposició 117,14000 €

P-79 G219P030 M2 Demolició de paviment bituminós, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,77 €
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Altres conceptes 3,77000 €

P-80 G219U010 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2,92 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-81 G219U020 M Demolició de vorades de formigó amb rigola de morter de ciment, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,65 €

Altres conceptes 3,65000 €

P-82 G219U030 M2 Demolició de paviment de peces de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-83 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,51 €

Altres conceptes 3,51000 €

P-84 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

13,28 €

Altres conceptes 13,28000 €

P-85 G21E0002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de bàcul, columna o braç a la pared
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements ( línies
soterrades o aèries, bàculs i cuadres a suprimir) i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

72,95 €

Altres conceptes 72,95000 €

P-86 G2221P22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

3,41 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-87 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat, procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

6,79 €

B03DU103 M3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,19600 €

B0111000 M3 Aigua 0,04550 €

Altres conceptes 1,54850 €

P-88 G227UA05 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del pm, mesurat sobre perfil
teòric

12,02 €

B0111000 M3 Aigua 0,04550 €

B051U022 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons une-en 197-1, en sacs 7,98432 €

Altres conceptes 3,99018 €

P-89 G228R010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material adequat procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació al 80% del pròctor modificat segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,60 €

B0111000 M3 Aigua 0,04550 €

Altres conceptes 1,55450 €

P-90 G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o
equivalent, estesa i compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil

17,99 €
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teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base

B031R030 M3 Material granular tipus sorra de tossal, sauló o  equivalent subministrat a peu de tall 15,60000 €

B0111000 M3 Aigua 0,04550 €

Altres conceptes 2,34450 €

P-91 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,01 €

B0111000 M3 Aigua 0,04550 €

Altres conceptes 2,96450 €

P-92 G22E0010 U Realització de cala per a localització de les canalitzacions dels serveis existents 178,52 €

Altres conceptes 178,52000 €

P-93 G22EDP01 Ut Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003) 61,05 €

Sense descomposició 61,05000 €

P-94 G9311111 M3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del
pm

25,42 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 21,72000 €

B0111000 M3 Aigua 0,04550 €

Altres conceptes 3,65450 €

P-95 G974DP20 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, de la casa breinco o similar. inclosa excavació, base de formigó de 20 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada de la
casa breinco o similar.

26,07 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,04500 €

B974U020 M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,48600 €

Altres conceptes 19,53900 €

P-96 G9F1DPX2 M Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 10,4x17,3 cm i 7 cm de gruix, de
color volcano model original terana de breinco o similar, sobre 3 cm de morter de ciment i 20
cm de formigó hm-20, i compactació del paviment acabat.

21,50 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 0,30450 €

B9F1DPX0 U Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 10,4x17,3 cm i 7 cm de gru 1,86000 €

Altres conceptes 19,33550 €

P-97 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

47,82 €

B9H12110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i betum 43,54000 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-98 G9H18114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC22 bin S amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

46,86 €

B9H18110 T Mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat granític i bet 42,61000 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-99 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica (1,5kg/m2), tipus eci 0,35 €

B055U003 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,21600 €

Altres conceptes 0,13400 €

P-100 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 0,23 €
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B055U001 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1 0,09600 €

Altres conceptes 0,13400 €

P-101 G9K2U020 M2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ecr-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja
del granulat sobrant

0,76 €

B055U020 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1 0,10000 €

B03H2002 T Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,24728 €

Altres conceptes 0,41272 €

P-102 GBA11110 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,40 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,02569 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,10200 €

Altres conceptes 0,27231 €

P-103 GBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,71 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,34000 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,09175 €

Altres conceptes 0,27825 €

P-104 GBA33001 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

18,76 €

B8ZBU001 Kg Microesferes de vidre 0,26400 €

B8ZB3000 Kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 5,10000 €

Altres conceptes 13,39600 €

P-105 GBB1DP03 U Placa de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-24) i carrils
(s-50/s-52), amb revestiment reflectant eg nivell i, inclòs elements de fixació per a suport,
sense incloure suport, totalment col·locada

83,93 €

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,66000 €

BBM1DP03 U Placa de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant eg nivel 68,00000 €

Altres conceptes 12,27000 €

P-106 GBB1DP10 U Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment
col·locada

108,65 €

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,66000 €

BBM1DP50 U Placa circular d'alumini de d 60 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2 92,00000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-107 GBB1DP12 U Placa octogonal d'alumini de 60 cm de diàmetre, de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

136,46 €

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,66000 €

BBM1DP80 U Placa octogonal d'alumini de d 60 cm, de doble apotema, amb revestiment reflectant hi 119,00000 €

Altres conceptes 13,80000 €

P-108 GBB1U010 U Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada

85,82 €
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BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,66000 €

BBM1U010 U Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2 69,84000 €

Altres conceptes 12,32000 €

P-109 GBIC240A M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i coberta exterior de pvc (une 21123),
de 3x240+1x150 mm2. inclus transport i estesa aeria

27,76 €

BG328C00 M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i coberta de pvc (une 21123), de 10,22000 €

Altres conceptes 17,54000 €

P-110 GD5JU010 U Pou d'embornal de 70x30 cm de mides interiors i 90x50 cm de mides exteriors, 0,75 m
d'alçària tipus p-16a d'igualada prefabricats o similar, inclosa solera, entroncament amb tub
de desguàs amb pe de 200 mm i bastiment i reixa de fosa dúctil tipus teide de fundició
fàbregues o similar per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols

131,30 €

B071U001 Dm3 Morter expansiu d'anivellament de ciment i sorra 0,02220 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 2,33100 €

BFBZU001 U Material auxiliar per a tubs de polietilè 0,62000 €

BD520210 U Caixa per a embornal prefabricat 70x30x75 cm3 tipus p-16a d'igualada prefabricats o s 20,13000 €

Altres conceptes 108,19680 €

P-111 GFB1Ñ200 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal de doble paret , corrugat exteriorment i llis interor, col·locat a la rasa. inclosa part
proporcional de juntes elàstiques i maniguets d'unió.

14,09 €

BFB1X200 M Tub de polietilè dn 200 mm (diàmetre exterior), diàmmetre interior de 176 mm, de dobl 6,77280 €

Altres conceptes 7,31720 €

P-112 GFGC0120 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del projecte a la nova rasant del
carrer.

212,32 €

BFGC0120 U Adequació de peces de formigó armat dels pous circulars de diàmetres 120/60mm i ta 114,54000 €

Altres conceptes 97,78000 €

P-113 GG221M2T M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre nominal i 3.6 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

3,84 €

BG221M20 M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre nominal i 3.6 mm de gruix, amb gra 2,66000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-114 GG31P030 M Cable de cu de 1 kv 4 x 6 mm2 2,70 €

BG314500 M Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x6 mm2 1,71000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-115 GG380902 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

5,72 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,13440 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,17000 €

Altres conceptes 4,41560 €

P-116 GG39001L M Subministre i col·locació a fons de rasa de línia de mitja tensió 3x240 mm2 de cable
d'alumini tipus rhz1 per a tensió de servei de 18/30 kv.

23,27 €

BG390020 M Cable d'alumini de 240 mm2 tipus rhz1 per a tensió de servei de 25 kv 20,76000 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-117 GGD1121D U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14
mm de diametre, 300 micres

21,93 €
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BGYD2000 U Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,47000 €

BGD14320 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 11,75000 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-118 GHM11L28 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7 metres d'alçada amb un braç de dos
metres, i un altre de mig metre a 4'5 metres d'alçada. la columna és d'acer galvanitzat i tindrá
un diámetre de 168 mm. fins als 4'5 metres d'alçada, i de 127 mm. de diàmetre des dels 4.5
metres fins als 7 metres d'alçada. inclou una lluminària model fo-9 d'iep o similar amb
làmpades de 100w vsap, una lluminària model ap-3 d'iep o similar amb làmpades de 100 w
vsap, equips d'encesa, mà d'obra i cimentació.

2.295,71 €

BHN33031 U Suministre i instal.lació de làmpada de descàrrega forma ovoide tipus fo-9 marca iep o 330,49000 €

BHM11L28 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7 metres d'alçada amb un braç al cap 1.478,32000 €

BHN33032 U Suministre i instal.lació d'una llumenera de descàrrega de forma ovoide tipus ap-3 d'ie 327,79000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 24,36000 €

Altres conceptes 134,75000 €

P-119 GHM1DP01 U Suministre i instal.lació de balissa model luxembourg, de fundició dúctil benito o similar,
referència 2853. característiques:
empotrada sense sortints, 190x70, dues direccions d'enllumenat, 24v, consum entre 1.4 i 2.6
va, classe iii, amb 24 diodes en cada finestra de color blanc, ip68. policarbonat anti-uv,
anti-ratllades, anti-vandalisme esp.10mm. alumini fos tractat termicament. miralls d'acer
inoxidable. entrega amb 1m de cable h03vvf 2x0.75. platina d'empotrar 210x90x67mm
anoditzada marina que s'instal.la quan es posa el ciment. la balissa es fixa amb dos cargols.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació.

644,36 €

BHDP02 U Transformador per a balissa de diodes, de fundició dúctil benito o similar. referència t2 48,30000 €

BHDP01 U Balissa model luxembourg de fundició dúctil benito o similar, empotrada sense sortints, 532,30000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 9,13500 €

Altres conceptes 54,62500 €

P-120 GHM1DP02 U Suministre i instal.lació de balissa model stromboli mf de iep o similar. cos d'acer inoxidable,
reflectror d'alumini anoditzat, difusor amb vidre de seguretat matitzat de 10mm d'espessor,
sistema de tancament mitjançant aro embellidor d'acer inoxidable raspatllat, sistema de
tancament del vidre mitjançant cargols inoxidables m6, empotrada al terra sense sortints, dos
prensastopes m25, de diàmetre exterior 240mm. útil per a làmpada fluorescent compacta de
potència màxima 13w, portalàmpades g-24-d1, reactància fluor compacta. ip67, classe i, ik10,
reflector extensiu, fabricada segons norma en-60598.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació.

567,02 €

BHDP04 U Fluorescent compacta de philips o similar, tipus master pl-c de 13w per a portalàmpad 6,62000 €

BHDP03 U Balissa model stromboli mf de iep o similar. cos d'acer inoxidable, reflectro d'alumini a 500,00000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 9,13500 €

Altres conceptes 51,26500 €

P-121 H153DP01 U Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, de dimensions 1,00x1,50m
de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,92 €

B0DZWA03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 4,15500 €

Altres conceptes 1,76500 €

P-122 H153DP05 U Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de dimensions 1,00x1,50m de
planxa acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,29 €

B0DZWC03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos 6,45000 €

Altres conceptes 1,84000 €

P-123 KG515742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 220 o 380 v, de 30 a i
muntat superficialment

137,18 €
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BG51DP01 U Comptador per a escomesa amb ramal de 30 mm 130,00000 €

Altres conceptes 7,18000 €

P-124 S21RE010 M2 Demolicio i reposicio de paviment asfaltic en calçada sobre solera de formigo, inclos el
transport de runes a l'abocador

50,09 €

Sense descomposició 50,09000 €

P-125 S21RE020 M2 Demolicio i reposicio de paviment de formigo de 20 cm de gruix fora de l'àmbit del projecte,
inclos el transport de runes a l'abocador

32,35 €

Sense descomposició 32,35000 €

P-126 SFF3DP15 M Subministrament, muntatge i col·locació de tub de fosa ductil de 150 mm de diametre
nominal preparat per a una unio de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a
aigua, inclosa l'anella elastomerica d'estanquitat

48,29 €

Altres conceptes 48,29000 €

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Amadeu Puig Tusell

Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 01 Demolicions i Moviment de terres

1 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 9)

2,59 5.471,946 14.172,34

2 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres
o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

2,56 6.566,335 16.809,82

3 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 83)

3,51 91,100 319,76

4 G219P030 M2 Demolició de paviment bituminós, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 79)

3,77 5.978,930 22.540,57

5 G219U030 M2 Demolició de paviment de peces de formigó, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 82)

3,98 2.653,400 10.560,53

6 G219U020 M Demolició de vorades de formigó amb rigola de morter de ciment, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 81)

3,65 926,210 3.380,67

7 G219U010 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 80)

2,92 49,380 144,19

8 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 84)

13,28 20,000 265,60

9 G21E0002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de bàcul, columna o
braç a la pared d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements ( línies soterrades o aèries, bàculs i
cuadres a suprimir) i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 85)

72,95 31,000 2.261,45

10 F21QCV01 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus. càrrega i transport
sobre camio fins a magatzem. (P - 7)

2,44 5,000 12,20

11 FQZWU050 U Desmuntatge de marquesina pal.li amb panell publicitari. càrrega i
transport sobre camio fins a magatzem.

(P - 71)

703,09 1,000 703,09

12 F21QDP05 U Demolició i arrencada de mobiliari urbà en zona d'àmbit de projecte i
transport a abocador. (P - 8)

11,13 58,000 645,54

13 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%
(P - 13)

9,62 487,014 4.685,07

TOTAL Capítol 01.01 76.500,83

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 02 Xarxa de Clavegueram

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 G2221P22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 86)

3,41 142,773 486,86

euros
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2 G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra
de tossal, saulo o equivalent, estesa i compactació al 80 % del pròctor
modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric,
incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la
base (P - 90)

17,99 7,677 138,11

3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 91)

3,01 128,246 386,02

4 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres
o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

2,56 17,432 44,63

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%
(P - 13)

9,62 660,000 6.349,20

TOTAL Subcapítol 01.02.01 7.404,82

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 02 Xarxa de Clavegueram

Subcapítol 02 Obra civil

1 GD5JU010 U Pou d'embornal de 70x30 cm de mides interiors i 90x50 cm de mides
exteriors, 0,75 m d'alçària tipus p-16a d'igualada prefabricats o similar,
inclosa solera, entroncament amb tub de desguàs amb pe de 200 mm i
bastiment i reixa de fosa dúctil tipus teide de fundició fàbregues o
similar per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 110)

131,30 42,000 5.514,60

2 FD5ZBJA5 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus 70x30 teide de fundició fàbregues
o similar per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
31)

83,93 42,000 3.525,06

3 FFA2SMB2 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o
escomesa domiciliària amb tub de pe amb col·lector principal de pe, tot
inclòs totalment instal·lat (P - 40)

95,41 42,000 4.007,22

4 GFB1Ñ200 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal de doble paret , corrugat exteriorment i
llis interor, col·locat a la rasa. inclosa part proporcional de juntes
elàstiques i maniguets d'unió.
(P - 111)

14,09 220,000 3.099,80

5 GFGC0120 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del
projecte a la nova rasant del carrer. (P - 112)

212,32 16,000 3.397,12

TOTAL Subcapítol 01.02.02 19.543,80

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 03 Xarxa d'Abastament d'aigua i Reg

Subcapítol 01 Xarxa d'aigua

Apartat 01 Obra Civil

1 G22EDP01 Ut Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003) (P - 93) 61,05 38,000 2.319,90

2 S21RE020 M2 Demolicio i reposicio de paviment de formigo de 20 cm de gruix fora de
l'àmbit del projecte, inclos el transport de runes a l'abocador (P - 125)

32,35 12,900 417,32

3 F228DP00 M Rasa sota vorera de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària.
inclou excavació, rebliment i piconatge amb material adequat, sorra de
tossal, transport i manteniment abocador del material resultant de
l'excavació (P - 11)

12,49 827,000 10.329,23

euros
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4 F228DP01 M Rasa sota calçada de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària.
inclou excavació, rebliment i piconatge amb material adequat, llit de
formigó, transport i manteniment abocador del material resultant de
l'excavació (P - 12)

18,86 133,000 2.508,38

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%
(P - 13)

9,62 1.728,000 16.623,36

TOTAL Apartat 01.03.01.01 32.198,19

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 03 Xarxa d'Abastament d'aigua i Reg

Subcapítol 01 Xarxa d'aigua

Apartat 02 Canonada i Muntatge

1 FNDP01 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta dn-150. inclou la
construcció d'arqueta, marc i tapa per la mateixa. (P - 58)

1.339,40 39,000 52.236,60

2 FMDP01 Ut Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat dn-100. (P - 57) 1.139,26 2,000 2.278,52

3 FJMDP01 Ut Subministrament i col.locació de descàrrega dn-150 (P - 51) 625,30 3,000 1.875,90

4 FFB1K425 M Tub de polietile de recubriment de 315 mm de diametre nominal
exterior, per a col·locar soterrat com a protecció de la xarxa
d'abastament sota calçada (P - 41)

36,26 133,000 4.822,58

5 SFF3DP15 M Subministrament, muntatge i col·locació de tub de fosa ductil de 150
mm de diametre nominal preparat per a una unio de campana amb
anella elastomerica d'estanquitat per a aigua, inclosa l'anella
elastomerica d'estanquitat (P - 126)

48,29 960,000 46.358,40

6 X0010150 Pa Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa d'aigua existent, tot
inclòs totalment acabat (P - 0)

650,15 17,000 11.052,55

TOTAL Apartat 01.03.01.02 118.624,55

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 03 Xarxa d'Abastament d'aigua i Reg

Subcapítol 02 Xarxa de reg

Apartat 01 Reg

1 G2221P22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 86)

3,41 72,175 246,12

2 FD90S025 M3 Prisma de formigó de resistència de 20 n/mm2 que s'ubicarà en les
conduccions de serveis que passin sota els vials transitables per a la
protecció de tubs (P - 33)

58,25 74,831 4.358,91

3 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres
o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

2,56 72,175 184,77

4 FFB23455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal
exterior, de 10 bar de pressio nominal segons une 53-131-90,
connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar
soterrat (P - 42)

2,01 205,000 412,05

5 FG221B2K M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de
gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització
soterrada (P - 45)

1,27 1.504,000 1.910,08

6 FFB25455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 25 mm de diametre nominal
exterior, de 10 bar de pressio nominal segons une 53-131-90,
connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar
soterrat (P - 43)

2,86 1.291,500 3.693,69

euros
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7 F042DP01 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-16 tipus 'netafin' o equivalent,
inclou subministrament, transport, col·locació, muntatge dins d'arqueta
i part proporcional de peces de connexió. (P - 5)

6,68 2,000 13,36

8 FN120100 Ut Vàlvula de comporta (clau de pas) per diàmetre 30mm, pn-16 i 1 1/2'',
inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part
proporcional de peces de connexió. (P - 59)

10,07 1,000 10,07

9 FK230008 Ut Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 1 1/2'' i 120
mesh amb vàlvula de netejaincorporada, pressa manomètrica o
equivalent, inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i
part proporcional de peces de connexió. (P - 55)

52,01 4,000 208,04

10 FJS5DPX3 U Anell format per 2,5 m de tub de polietile unitechline 16 mm de
densitat baixa, de 50 mm de diametre nominal exterior, amb 4
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, del
tipus bioline identificada mitjançant franja violeta, totalment col·locat.
inlcou drenatge de diametre de 50mm i connexions (P - 52)

7,02 85,000 596,70

11 KG515742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 220
o 380 v, de 30 a i muntat superficialment (P - 123)

137,18 2,000 274,36

12 FK220005 Ut Regulador de pressió de bronze de connexió de 1 1/2'''', amb sortida
fixe de 3 atm.,amb racor per presa de manòmetre, inclou
subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional
de peces de connexió. (P - 54)

87,10 4,000 348,40

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

59,46 8,000 475,68

14 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg
de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 39)

30,07 8,000 240,56

15 FJSAU020 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb doble programa
amb pantalla lcd en muntatge superficial serie image 6 de rain-bird o
similar equivalent autònom, instal.lat i programat (P - 53)

275,76 1,000 275,76

16 FN310006 Ut Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2',
inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part
proporcional de peces de connexió. (P - 60)

19,54 12,000 234,48

17 FK28DPX6 U Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat, de connexió 1 1/2',
inclou subministrament, transport, col.locació, muntatge dins d'arqueta
i part proporcional de peces de connexió. (P - 56)

85,10 4,000 340,40

18 F0420007 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-25 tipus 'netafin' o equivalent,
inclou subministrament, transport, col·locació, muntatge dins d'arqueta
i part proporcional de peces de connexió. (P - 4)

6,68 4,000 26,72

19 EM21DPX1 U Boca de reg de 45 mm de diametre nominal, de 10 bar de pn, de fosa,
model tipus madrid de fundició dúctil benito o similar i muntada en
perico de canalitzacio soterrada (P - 2)

199,77 20,000 3.995,40

20 X0010150 Pa Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa d'aigua existent, tot
inclòs totalment acabat (P - 0)

650,15 1,000 650,15

21 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%
(P - 13)

9,62 721,750 6.943,24

22 FFB1K425 M Tub de polietile de recubriment de 315 mm de diametre nominal
exterior, per a col·locar soterrat com a protecció de la xarxa
d'abastament sota calçada (P - 41)

36,26 118,000 4.278,68

TOTAL Apartat 01.03.02.01 29.717,62

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 04 Xarxa Elèctrica

Subcapítol 01 Mitja Tensió i Baixa Tensió

Apartat 01 Moviment de terres

1 FG39DP07 M Rases mixtes a vials per a 1 ó 2 circuits de mitja tensió i fins a 3
circuits de baixa tensió, inclou:

83,72 119,820 10.031,33

euros
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-excavació de rasa per a xarxa mixta de m.t. i b.t. de 1m de
profunditat i 0.6 m d'amplada, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada,
col.locada al llarg de la rasa
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de
l'excavació, a l'abocador autoritzat, inclòs cànon per a utilització i
manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
- prisma de formigó de secció 0.5x0.45m
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal + tubs de reserva

no inclou els cables elèctrics
(P - 46)

2 FG39DP08 M Rases mixtes a les voreres (o terra) sota protecció de sorra, per a 1 ó
2 circuits de mt amb 1 ó 2 circuits de bt, inclou:
-excavació de rasa de 1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega del material
excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
-rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra
de tossal, saulo o equivalent, estesa i compactació al 80 % del pròctor
modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric,
incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base
-subministrament i col·locació de plaques de protecció mecànica, per
a conductors, de pe de color situada 10 cm per sobre dels conductors.
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm d´amplada,
col.locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la part inferior de la
canonada i a 10 cm com a mínim del terra, per a malla senyalitzadora
-càrrega, transport i descàrrega dels productes sobrants de
l'excavació, a l'abocador autoritzat, inclòs cànon per a utilització i
manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal per a circuit/s de
mt

no inclou els cables elèctrics
(P - 47)

38,61 974,920 37.641,66

3 S21RE020 M2 Demolicio i reposicio de paviment de formigo de 20 cm de gruix fora de
l'àmbit del projecte, inclos el transport de runes a l'abocador (P - 125)

32,35 62,596 2.024,98

4 S21RE010 M2 Demolicio i reposicio de paviment asfaltic en calçada sobre solera de
formigo, inclos el transport de runes a l'abocador (P - 124)

50,09 6,225 311,81

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%
(P - 13)

9,62 2.189,480 21.062,80

TOTAL Apartat 01.04.01.01 71.072,58

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 04 Xarxa Elèctrica

Subcapítol 01 Mitja Tensió i Baixa Tensió

Apartat 02 Equips i Conduccions

1 GG39001L M Subministre i col·locació a fons de rasa de línia de mitja tensió 3x240
mm2 de cable d'alumini tipus rhz1 per a tensió de servei de 18/30 kv.
(P - 116)

23,27 501,420 11.668,04

euros
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2 GBIC240A M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i coberta exterior
de pvc (une 21123), de 3x240+1x150 mm2. inclus transport i estesa
aeria (P - 109)

27,76 1.094,740 30.389,98

3 FGGE0010 U Empalme línies de m.t. inclou preparació cables i accessoris (P - 48) 555,98 2,000 1.111,96

4 FGGE0020 U Empalme línies de b.t. inclou preparació cables i accessoris (P - 49) 28,60 10,000 286,00

TOTAL Apartat 01.04.01.02 43.455,98

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 05 Xarxa de Telecomunicacions

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 E2222423 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
1)

5,32 286,757 1.525,55

2 G228R010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
adequat procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 80% del
pròctor modificat segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 89)

1,60 145,974 233,56

3 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres
o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

2,56 168,940 432,49

4 FD90S010 M3 Llit de formigó de resistència de 20 n/mm2, que contindrà les
conduccions de serveis que passin sota els vials transitables (P - 32)

58,25 101,728 5.925,66

5 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%
(P - 13)

9,62 1.216,239 11.700,22

TOTAL Subcapítol 01.05.01 19.817,48

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 05 Xarxa de Telecomunicacions

Subcapítol 02 Equips i Conduccions

1 FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 34)

0,29 692,030 200,69

2 FDK20040 U Pericó 1,065x1,05x1 m tipus 'h' segons normes de telefònica, amb
formigó hm15., amb cerca i separació de cable amb col·locació de
tapa, execució in situ segons mides dels planols (P - 36)

325,00 23,000 7.475,00

3 FDK20090 U Subministre i col·locació a l'obra de bastiment i tapa per a perico tipus
'h' segons normes de telefonica. (P - 37)

87,00 23,000 2.001,00

4 FG210F2G M Subministre i col·locació de tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre
nominal i 1.7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7, endollat i
muntat com a canalització soterrada (P - 44)

3,37 2.768,120 9.328,56

5 FGXXFDP01 U Connexió d'escomesa existent amb nova xarxa de telefonia soterrada.
inclou el tub corrugat de 40 mm que connecta l'arqueta tipus m o tipus
h amb l'interior de la parcel·la. inclou poste a nivell de mur per
connectar-hi escomesa.

(P - 50)

253,00 13,000 3.289,00

TOTAL Subcapítol 01.05.02 22.294,25

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

euros
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Capítol 06 Xarxa d'Enllumenat

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 E2222423 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
1)

5,32 187,566 997,85

2 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 91)

3,01 70,954 213,57

3 G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra
de tossal, saulo o equivalent, estesa i compactació al 80 % del pròctor
modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric,
incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la
base (P - 90)

17,99 86,745 1.560,54

4 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres
o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

2,56 139,934 358,23

5 FD90S010 M3 Llit de formigó de resistència de 20 n/mm2, que contindrà les
conduccions de serveis que passin sota els vials transitables (P - 32)

58,25 109,628 6.385,83

6 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%
(P - 13)

9,62 853,497 8.210,64

TOTAL Subcapítol 01.06.01 17.726,66

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 06 Xarxa d'Enllumenat

Subcapítol 02 Equips i conduccions

1 GGD1121D U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm
de llargaria, de 14 mm de diametre, 300 micres (P - 117)

21,93 25,000 548,25

2 FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 34)

0,29 901,480 261,43

3 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg
de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 39)

30,07 24,000 721,68

4 FDK20010 U Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo
h-125 i solera de formigó h-150 sobre llit de sorra (P - 35)

197,94 24,000 4.750,56

5 GG31P030 M Cable de cu de 1 kv 4 x 6 mm2 (P - 114) 2,70 959,480 2.590,60

6 GG380902 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 115)

5,72 930,480 5.322,35

7 GG221M2T M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre nominal i 3.6 mm
de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització
soterrada (P - 113)

3,84 901,480 3.461,68

8 GHM11L28 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7 metres d'alçada
amb un braç de dos metres, i un altre de mig metre a 4'5 metres
d'alçada. la columna és d'acer galvanitzat i tindrá un diámetre de 168
mm. fins als 4'5 metres d'alçada, i de 127 mm. de diàmetre des dels
4.5 metres fins als 7 metres d'alçada. inclou una lluminària model fo-9
d'iep o similar amb làmpades de 100w vsap, una lluminària model ap-3
d'iep o similar amb làmpades de 100 w vsap, equips d'encesa, mà
d'obra i cimentació.  (P - 118)

2.295,71 25,000 57.392,75

9 GHM1DP01 U Suministre i instal.lació de balissa model luxembourg, de fundició dúctil
benito o similar, referència 2853. característiques:
empotrada sense sortints, 190x70, dues direccions d'enllumenat, 24v,

644,36 41,000 26.418,76

euros
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consum entre 1.4 i 2.6 va, classe iii, amb 24 diodes en cada finestra de
color blanc, ip68. policarbonat anti-uv, anti-ratllades, anti-vandalisme
esp.10mm. alumini fos tractat termicament. miralls d'acer inoxidable.
entrega amb 1m de cable h03vvf 2x0.75. platina d'empotrar
210x90x67mm anoditzada marina que s'instal.la quan es posa el
ciment. la balissa es fixa amb dos cargols.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació. (P -
119)

10 GHM1DP02 U Suministre i instal.lació de balissa model stromboli mf de iep o similar.
cos d'acer inoxidable, reflectror d'alumini anoditzat, difusor amb vidre
de seguretat matitzat de 10mm d'espessor, sistema de tancament
mitjançant aro embellidor d'acer inoxidable raspatllat, sistema de
tancament del vidre mitjançant cargols inoxidables m6, empotrada al
terra sense sortints, dos prensastopes m25, de diàmetre exterior
240mm. útil per a làmpada fluorescent compacta de potència màxima
13w, portalàmpades g-24-d1, reactància fluor compacta. ip67, classe i,
ik10, reflector extensiu, fabricada segons norma en-60598.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i cimentació. (P -
120)

567,02 6,000 3.402,12

11 X001E031 U Unitat  de legalització de les instal·lacions d'enllumenat púbilc (P - 0) 300,50 1,000 300,50

TOTAL Subcapítol 01.06.02 105.170,68

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 07 Pavimentació

1 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat, procedent de préstec, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm,
mesurat sobre perfil teòric (P - 87)

6,79 647,712 4.397,96

2 G227UA05 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric (P - 88)

12,02 647,712 7.785,50

3 F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16 surf D amb
granulat per a rodolament i betum asfaltic de penetracio, amb àrids
oxidants que li donaran una pigmentació rogenca, situat a l'obra amb
transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de
l'assaig marshall, inclos neteja previa de calçada (P - 29)

35,38 61,320 2.169,50

4 G9311111 M3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98 % del pm (P - 94)

25,42 929,409 23.625,58

5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica (1,5kg/m2), tipus eci (P - 99) 0,35 2.584,870 904,70

6 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16
surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 97)

47,82 310,902 14.867,33

7 G9K2U020 M2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics,
amb emulsió bituminosa ecr-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P -
101)

0,76 2.159,040 1.640,87

8 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 (P - 100) 0,23 2.159,040 496,58

9 G9H18114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa
AC22 bin S amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa
i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 98)

46,86 310,902 14.568,87

10 F9F5DP08 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model
'rectangular', color 'negre' de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
(P - 26)

32,06 651,300 20.880,68

11 F9F5DP01 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model
'terana six', color vermell de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
(P - 20)

34,76 149,620 5.200,79

euros
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12 F9F5DP09 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model
'terana '8', color 'gris' de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
(P - 27)

30,55 15,890 485,44

13 F9F5DP03 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model
'terana '8', color 'desierto' de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
(P - 21)

40,95 302,520 12.388,19

14 F9F5DP06 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model
'rectangular', color 'vermell' de la casa breinco o similar. col.locada
sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
(P - 24)

32,06 414,360 13.284,38

15 F96AU025 M Gual per a vianants format per placa central de formigó 40x120x10cm,
model v-120, color gris de la casa breinco o similar. col.locat sobre
solera de formigó de resistència 20 n/mm2 de 20 cm de gruix (P - 17)

189,14 108,500 20.521,69

16 F96AU010 M Gual per a vehicles, model v40 de formigó amb les corresponents
peces laterals (dreta i esquerra) de formigó de dimesions 40x40x30cm
i un pes de 96 kg i peces centrals de formigó de dimensions
50x40x30cm de la casa breinco o similar. col·locades sobre solera de
formigó de resistència 20n/mm2 de 20 cm de gruix
(P - 16)

156,57 67,200 10.521,50

17 F96AU050 M Rampa de peces prefabricades de formigó de dimensions
20x120x18/31cm, model v13, color gris de la casa breinco o similar.
col·locat sobre solera de formigo de resistencia 20n/mm2 de 20 cm de
gruix. (P - 18)

128,51 60,340 7.754,29

18 F9F5DP05 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12 cm. model 'gran
vulcano', color 'volcano' de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

(P - 23)

42,74 57,600 2.461,82

19 F9F5U210 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model
vulcano, color 'desierto', amb separació de 3 mm de la casa breinco o
similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

(P - 28)

35,12 3.732,960 131.101,56

20 F9F5DP04 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model
'vulcano', color 'volcano' de la casa breinco o similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.
(P - 22)

33,83 371,450 12.566,15

21 F9F5DP07 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm model 'llosa gris',
color 'gris' de la casa breinco o similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de gruix. (P - 25)

25,91 56,160 1.455,11

22 F9E1320T M2 Paviment panot estriat per senyalització invidents a vorera gris de
20x20x4 cm, col.locat a l´estesa amb morter de 250 kg/m3 amb 3cm
de morter mixt, inclòs base de formigó de 20 n/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 19)

27,15 85,220 2.313,72

23 G9F1DPX2 M Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 10,4x17,3
cm i 7 cm de gruix, de color volcano model original terana de breinco o
similar, sobre 3 cm de morter de ciment i 20 cm de formigó hm-20, i
compactació del paviment acabat. (P - 96)

21,50 367,830 7.908,35

24 G974DP20 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 8 cm
de gruix, adossada a la vorera, de la casa breinco o similar. inclosa
excavació, base de formigó de 20 n/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada de la
casa breinco o similar. (P - 95)

26,07 684,460 17.843,87

25 F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm, model
t2p, color gris de la casa breinco o similar. col·locada sobre base de
formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l (P - 15)

27,31 683,010 18.653,00

TOTAL Capítol 01.07 355.797,43

euros
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Capítol 08 Senyalització

1 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

7,52 8,128 61,12

2 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres
o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

2,56 9,754 24,97

3 GBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
103)

0,71 314,800 223,51

4 GBA11110 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 102)

0,40 5,300 2,12

5 GBA33001 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 104)

18,76 38,790 727,70

6 GBB1DP03 U Placa de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(s-1/s-24) i carrils (s-50/s-52), amb revestiment reflectant eg nivell i,
inclòs elements de fixació per a suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 105)

83,93 13,000 1.091,09

7 GBB1DP10 U Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs elements de fixació per a
suport, sense incloure suport, totalment col·locada (P - 106)

108,65 14,000 1.521,10

8 GBB1DP12 U Placa octogonal d'alumini de 60 cm de diàmetre, de doble apotema,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs
elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 107)

136,46 6,000 818,76

9 FBBZDP20 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de diàmetre i 2 mm
d'espesor, col.locat a terra formigonat (P - 30)

17,93 64,600 1.158,28

10 GBB1U010 U Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs elements de fixació per a
suport, sense incloure suport, totalment col·locada (P - 108)

85,82 2,000 171,64

11 XPA50001 P.a Partida alçada per a localització i reposició del servei de semàfors. (P -
0)

3.005,06 1,000 3.005,06

TOTAL Capítol 01.08 8.805,35

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 09 Mobiliari Urbà

1 FQ21DPX0 U Col·locació de paperera existent (P - 67) 18,05 3,000 54,15

2 FQ210100 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de
planxa d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb
base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment, o equivalent
(P - 63)

83,16 12,000 997,92

3 FQ110010 U Cadira model diputacio de fusta de pi roig de reforestacio amb
tractament a l'autoclau, envernissat de 55 cm de llargaria, amb cargols
i passadors d'acer inoxidable, suports de fosa d'alumini anoditzats,
ancorat amb daus de formigo de 30x30x30 cm. (P - 62)

233,09 4,000 932,36

4 FQ110002 U Banc model diputació de fusta de pi roig de reforestació amb
tractament a l´autoclau, envernissat de 150 cm de llargaria, amb
cargols i passadors d´ acer inoxidable, suports de fosa d´alumini
anoditzats, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm. (P - 61)

274,13 8,000 2.193,04

euros
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5 FQZZDP10 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable model vbf06 de
fundició dúctil benito o similar, de mides 1800x550x500 mm, totalment
instal·lat.   (P - 72)

133,77 1,000 133,77

6 FQR0U010 U Jardinera de 120x120x75 cm d'alçada, d'acer amb protecció
antioxidant, cubeta interior de fibra de vidre, base de religa d'acer
galvanitzat i peus regulables d'acer inoxidable. laterals panelables,
panels de fusta de bolondo. model plaza de la casa santa & cole o
similar.
(P - 68)

830,12 10,000 8.301,20

7 FQR0U011 U Jardinera de xapa d'acer corten amb acabat oxidat, de 329 litres de
capacitat (diàmetre inferior 60 cm i diàmetre superior 127 cm). model
dama grande de la casa escofet o similar.
(P - 69)

720,52 9,000 6.484,68

8 X0019090 U Marquesina d'autobús dissenyada per antoni rosello de la casa esteva
o similar (P - 0)

4.541,00 1,000 4.541,00

9 FQZWU010 U Instal.lacio de marquesina d' autobus feta d' acer inoxidable pintat de
color gris i vidre de seguretat  amb banc per a quatre persones (P - 70)

538,50 1,000 538,50

10 X0090008 U Tarima metàl·lica de xapa d'acer corten dividida en dos mòduls, amb la
xapa horitzontal superior de 6 mm, tipus gual per a vehicles, de mides
7500 x 2000 mm. inclou subministrament i col·locació. (P - 0)

1.473,75 1,000 1.473,75

11 X0090012 U Xapa d'acer corten, amb la xapa horitzontal superior de 6 mm, per a
passos de vianants; mides 1,20 x 0,40 m². (P - 0)

59,52 36,000 2.142,72

12 X0090020 U Trasllat de contenidors per a la recollida orgànica i selectiva a la seva
nova ubicació (P - 0)

150,51 8,000 1.204,08

13 FQ21DP10 U Enretirada i posterior reposició de bústia existent en l'àmbit de projecte.
(P - 64)

72,18 1,000 72,18

14 FQ21DP15 U Enretirada i posterior reposició de caseta de l'once existent en l'àmbit
de projecte.
(P - 65)

100,41 1,000 100,41

15 FQ21DP20 U Enretirada i posterior reposició de cabina de telèfon existent en l'àmbit
de projecte.
(P - 66)

117,35 2,000 234,70

16 X0051560 U Unitat per a la connexió a la xarxa de telefonia de cabina telefònica,
incloent mà d'obra accessoris i petit material. (P - 0)

58,00 2,000 116,00

TOTAL Capítol 01.09 29.520,46

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 10 Jardineria

1 FR2GDP41 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %,i aportacio de
saulo garbellat per reblert en la plantacio (P - 73)

24,28 61,000 1.481,08

2 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins abocador de terres
o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

2,56 126,490 323,81

3 F1100001 Ut Tal.la d'arbrat de 4 a 8 mts a eliminar, seguint criteris d'arboricultura i
normes tecnològiques de jardineria (ntj), inclou trosejat de les restes
vegetals i retirada a un abocador controlat. (P - 6)

76,13 42,000 3.197,46

4 F0010002 Ut Protecció dels troncs de l'arbrat pre-existent a conservar, tant avans
com després del trasplantamen, amb fustes i/o pneumàtics des del
coll de l'abre fins a l'inici de les ramificacions. inclou mà d'obra,
material  i desplaçaments fins a la localització de l'arbre. (P - 3)

2,10 24,000 50,40

5 FR413300 U Subministrament d'arbust de l'espècie chamaerops humilis (margalló)
de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor, aportant el 50% de la terra
extreta per terra vegetal, regs i manteniment fins a la recepció
definitiva en perfecte estat.

120,36 9,000 1.083,24

euros
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(P - 74)

6 FR458260 U Subministrament i plantació de magnolia grandiflora 'magnolia' de 300
a 350 cm d'alçada, amb pa de terra de tela metal.lica aportant el 50%
de la terra extreta per terra vegetal, regs i manteniment fins a la
recepció definitiva en perfecte estat.
(P - 75)

239,44 10,000 2.394,40

7 FR45DP01 U Subministrament i plantació de pyrus calleryana 'chanticleer' de 20 a
25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica, aportant el
50% de la terra extreta per terra vegetal, regs i manteniment fins a la
recepció definitiva en perfecte estat.

(P - 76)

298,82 61,000 18.228,02

8 FRV16002 Ut Tractament fitosanitari dels arbres i arbusts plantats amb producte
fungicida adequat segons equip jardineria de la direcció facultativa de
l'obra mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament
del producte i aplicació. (P - 78)

117,14 1,000 117,14

9 FR661311 U Plantació d'arbust de l'espècie chamaerops humilis 'margalló' d'alçària
1.2 a 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % o en
jardinera

(P - 77)

4,76 9,000 42,84

TOTAL Capítol 01.10 26.918,39

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 11 Varis

1 G22E0010 U Realització de cala per a localització de les canalitzacions dels serveis
existents (P - 92)

178,52 1,000 178,52

2 X001031L Pa Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

3 X0018020 Pa Partida alçada per a la desviació de serveis durant l'execució de les
obres (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

4 X001012L Pa Partida alçada a justificar per al desviament del trànsit durant el
període d'obres (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

5 H153DP01 U Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, de
dimensions 1,00x1,50m de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 121)

5,92 25,000 148,00

6 H153DP05 U Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de
dimensions 1,00x1,50m de planxa acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 122)

8,29 15,000 124,35

7 X0010140 U Partida alçada a justificar per realitzar estudi geotècnic per confirmar
les dades de projecte i avaluació de la qualitat de l'esplanada. l'estudi
geotècnic l'haurà de definir la direcció d'obra.

(P - 0)

5.500,00 1,000 5.500,00

TOTAL Capítol 01.11 14.950,87

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 12 Imprevistos

1 X001DP05 Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0) 49.976,00 1,000 49.976,00

euros
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TOTAL Capítol 01.12 49.976,00

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633

Capítol 13 Seguretat i Salut

1 X0019010 Pa Partida alçada per a seguretat i salut (P - 0) 18.284,21 1,000 18.284,21

TOTAL Capítol 01.13 18.284,21

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESUM DEL PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Apartat Import

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

Apartat 01.03.01.01  Obra Civil 32.198,19

Apartat 01.03.01.02  Canonada i Muntatge 118.624,55

Subcapítol 01.03.01  Xarxa d'aigua 150.822,74

Apartat 01.03.02.01  Reg 29.717,62

Subcapítol 01.03.02  Xarxa de reg 29.717,62

Apartat 01.04.01.01  Moviment de terres 71.072,58

Apartat 01.04.01.02  Equips i Conduccions 43.455,98

Subcapítol 01.04.01  Mitja Tensió i Baixa Tensió 114.528,56

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

295.068,92

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

NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.02.01  Moviment de terres 7.404,82

Subcapítol 01.02.02  Obra civil 19.543,80

Capítol 01.02  Xarxa de Clavegueram 26.948,62

Subcapítol 01.03.01  Xarxa d'aigua 150.822,74

Subcapítol 01.03.02  Xarxa de reg 29.717,62

Capítol 01.03  Xarxa d'Abastament d'aigua i Reg 180.540,36

Subcapítol 01.04.01  Mitja Tensió i Baixa Tensió 114.528,56

Capítol 01.04  Xarxa Elèctrica 114.528,56

Subcapítol 01.05.01  Moviment de terres 19.817,48

Subcapítol 01.05.02  Equips i Conduccions 22.294,25

Capítol 01.05  Xarxa de Telecomunicacions 42.111,73

Subcapítol 01.06.01  Moviment de terres 17.726,66

Subcapítol 01.06.02  Equips i conduccions 105.170,68

Capítol 01.06  Xarxa d'Enllumenat 122.897,34

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

487.026,61

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Demolicions i Moviment de terres 76.500,83

Capítol 01.02  Xarxa de Clavegueram 26.948,62

Capítol 01.03  Xarxa d'Abastament d'aigua i Reg 180.540,36

Capítol 01.04  Xarxa Elèctrica 114.528,56

Capítol 01.05  Xarxa de Telecomunicacions 42.111,73

Capítol 01.06  Xarxa d'Enllumenat 122.897,34

Capítol 01.07  Pavimentació 355.797,43

Capítol 01.08  Senyalització 8.805,35

Capítol 01.09  Mobiliari Urbà 29.520,46

Capítol 01.10  Jardineria 26.918,39

Capítol 01.11  Varis 14.950,87

Capítol 01.12  Imprevistos 49.976,00

Capítol 01.13  Seguretat i Salut 18.284,21

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633 1.067.780,15

euros
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.067.780,15

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-6633 1.067.780,15

1.067.780,15

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 

 



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.067.780,15

13 % Despeses Generals SOBRE 1.067.780,15................................................................ 138.811,42

6 % Benefici industrial SOBRE 1.067.780,15..................................................................... 64.066,81

Subtotal 1.270.658,38

21 % IVA SOBRE 1.270.658,38.......................................................................................... 266.838,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.537.496,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ CINC-CENTS TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Amadeu Puig Tusell
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques


