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Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  01OBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

1 G2192C05

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

C#*D#*E#*F#1 BV-1602 Oest 90,200 90,200

C#*D#*E#*F#2 BV-1602 Est i BV-1432 63,700 63,700

TOTAL AMIDAMENT 153,900

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 G2191305

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

C#*D#*E#*F#1 Illeta intersecció 15,950 15,950

TOTAL AMIDAMENT 15,950

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

3 G2194JG5

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

C#*D#*E#*F#1 BV-1602 Vorera Oest 218,600 218,600

C#*D#*E#*F#2 BV-1602 Vorera Est i BV-1432 144,410 144,410

TOTAL AMIDAMENT 363,010

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

4 G2194AF5

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

C#*D#*E#*F#1 llleta intersecció 14,110 14,110

C#*D#*E#*F#2 parc 8,098 8,098

TOTAL AMIDAMENT 22,208

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm5 G219Q105

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

C#*D#*E#*F#1 BV-1602 Sud 21,270 21,270

C#*D#*E#*F#2 BV-1602 Nord 6,436 6,436

C#*D#*E#*F#3 BV-1432 6,981 6,981

TOTAL AMIDAMENT 34,687

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

6 G2194XG5

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

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#1 Intersecció i accessos 1.218,685 1.218,685

C#*D#*E#*F#2 Places aparcament actual 414,000 414,000

TOTAL AMIDAMENT 1.632,685

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7 G21B1501

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

C#*D#*E#*F#1 Tram 1 - Vorera oest BV1602 12,176 12,176

C#*D#*E#*F#2 Tram 2 - Vorera nord-est BV1602 31,533 31,533

C#*D#*E#*F#3 Tram 3 - Zona aparcament de cotxes
actual

39,271 39,271

TOTAL AMIDAMENT 82,980

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

8 G21B4001

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

C#*D#*E#*F#10 BV-1432 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#11 BV-1602 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

9 G21R1165

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

10 GR6P1465

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou les feines de preparació

11 FR6P6365

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

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió12 F21DQG02

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

C#*D#*E#*F#1 bv-1602 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

13 F21H1453

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

14 F21H1A53

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

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

C#*D#*E#*F#2 illeta intersecció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 bv-1602 sud 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

15 F21Q1121

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

16 F21Q2501

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

17 F21QA701

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

18 F21QA801

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

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

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

19 F21QQB01

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

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
i manual de runes sobre camió

20 F2168941

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

T1 Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Tram 1 30,254 0,300 9,076

C#*D#*E#*F#3 Tram 2 7,750 0,300 2,325

C#*D#*E#*F#4 Tram 3 13,599 0,300 4,080

TOTAL AMIDAMENT 15,481

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió21 F22113L2

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

C#*D#*E#*F#1 Terreny finca privada 573,650 573,650

TOTAL AMIDAMENT 573,650

ml Desmuntatge de tanca de fusta existent amb la demolició d'elements vegetals i/o metàl·lics existents i el transport a
l'abocador autoritzat en una distància de fins 10 km. amb camió de 12 Tn. i pagament del cànon corresponent.

22 F2160020

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

C#*D#*E#*F#1 56,720 56,720

TOTAL AMIDAMENT 56,720

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F221C472

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

T1 Segons Amidament

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#3 BV-1432 0,720 0,720

C#*D#*E#*F#4 BV-1602 Nord 8,690 8,690

C#*D#*E#*F#5 BV-1602 Sud 1,050 1,050

T6 Excès amidament

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#7 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 20,060

m3 Subministrament de terra adequada d'aportació2 F2A15000

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

T1 Segons Amidament

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 564,420 564,420

C#*D#*E#*F#3 BV-1432 70,290 70,290

C#*D#*E#*F#4 BV-1602 Nord 157,560 157,560

C#*D#*E#*F#5 BV-1602 Sud 28,640 28,640

T6 Excès amidament

C#*D#*E#*F#7 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 870,910

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

3 G2265121

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

T1 Segons Amidament

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 564,420 564,420

C#*D#*E#*F#3 BV-1432 70,290 70,290

C#*D#*E#*F#4 BV-1602 Nord 157,560 157,560

C#*D#*E#*F#5 BV-1602 Sud 28,640 28,640

T6 Excès amidament

C#*D#*E#*F#7 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 870,910

m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora4 G222U200

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

T1 Longitud Amplada Profunditat

C#*D#*E#*F#2 BV-1602 Nord 7,000 0,500 1,000 3,500

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

C#*D#*E#*F#4 BV-1602 Sud 12,000 0,500 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 9,000 0,500 1,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 17,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
XARXA DE DRENATGECAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió1 G2225321

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

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 6

T1 prof, costat costat

C#*D#*E#*F#2 P1 1,500 1,400 1,400 2,940

C#*D#*E#*F#3 P2 1,500 1,400 1,400 2,940

C#*D#*E#*F#4 P4 1,500 1,400 1,400 2,940

TOTAL AMIDAMENT 8,820

m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió2 G2225521

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

T1 prof, costat costat

C#*D#*E#*F#2 P3 2,300 1,500 1,500 5,175

C#*D#*E#*F#3 P5 3,200 1,500 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#4 P6 3,300 1,500 1,500 7,425

TOTAL AMIDAMENT 19,800

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

3 G2225241

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

T1 Tram 400mm long, profunditat amplada

C#*D#*E#*F#2 P1 a P2 19,387 1,100 0,600 12,795

C#*D#*E#*F#3 P2 a P5 29,510 1,600 0,600 28,330

C#*D#*E#*F#4 P4 a P3 22,127 2,200 0,600 29,208

C#*D#*E#*F#5 P3 a P5 27,741 3,000 0,600 49,934

C#*D#*E#*F#6 P5 a P6 31,488 3,100 0,600 58,568

C#*D#*E#*F#7 P6 a embocadura 31,379 3,000 0,600 56,482

T9 Tram 200mm (embornal)

C#*D#*E#*F#10 a P1 6,810 1,000 0,500 3,405

C#*D#*E#*F#11 a P2 11,590 1,000 0,500 5,795

C#*D#*E#*F#12 a P4 10,640 1,000 0,500 5,320

C#*D#*E#*F#13 a P3 21,500 1,000 0,500 10,750

C#*D#*E#*F#14 a P5 11,440 1,000 0,500 5,720

C#*D#*E#*F#15 intermig 11,350 1,000 0,500 5,675

C#*D#*E#*F#16 a P6 10,690 1,000 0,500 5,345

T18 Tub ranurat illot central

C#*D#*E#*F#19 35,990 0,600 0,400 8,638

TOTAL AMIDAMENT 285,965

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

4 G228510F

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

T1 Tram 200mm (embornal) long, prof, ampl,

C#*D#*E#*F#2 a P1 6,810 0,600 0,500 2,043

C#*D#*E#*F#3 a P2 11,590 0,600 0,500 3,477

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#4 a P4 10,640 0,600 0,500 3,192

C#*D#*E#*F#5 a P3 21,500 0,600 0,500 6,450

C#*D#*E#*F#6 a P5 11,440 0,600 0,500 3,432

C#*D#*E#*F#7 intermig 11,350 0,600 0,500 3,405

C#*D#*E#*F#8 a P6 10,690 0,600 0,500 3,207

TOTAL AMIDAMENT 25,206

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

5 G228A10F

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

T C#*D#*E#*F#1 Tram 400mm long, prof, ampl,

C#*D#*E#*F#2 P1 a P2 19,387 0,500 0,600 5,816

C#*D#*E#*F#3 P2 a P5 29,510 1,000 0,600 17,706

C#*D#*E#*F#4 P4 a P3 22,127 1,600 0,600 21,242

C#*D#*E#*F#5 P3 a P5 27,741 2,400 0,600 39,947

C#*D#*E#*F#6 P5 a P6 31,488 2,500 0,600 47,232

C#*D#*E#*F#7 P6 a embocadura 31,379 2,400 0,600 45,186

TOTAL AMIDAMENT 177,129

m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

6 GD7FA375

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

T C#*D#*E#*F#1 Tram 400mm long,

C#*D#*E#*F#2 P1 a P2 19,387 19,387

C#*D#*E#*F#3 P2 a P5 29,510 29,510

C#*D#*E#*F#4 P4 a P3 22,127 22,127

C#*D#*E#*F#5 P3 a P5 27,741 27,741

C#*D#*E#*F#6 P5 a P6 31,488 31,488

C#*D#*E#*F#7 P6 a embocadura 31,379 31,379

TOTAL AMIDAMENT 161,632

m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

7 GD7F4375

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

T C#*D#*E#*F#1 Tram 200mm (embornal) long,

C#*D#*E#*F#2 a P1 6,810 6,810

C#*D#*E#*F#3 a P2 11,590 11,590

C#*D#*E#*F#4 a P4 10,640 10,640

C#*D#*E#*F#5 a P3 21,500 21,500

C#*D#*E#*F#6 a P5 11,440 11,440

C#*D#*E#*F#7 intermig 11,350 11,350

C#*D#*E#*F#8 a P6 10,690 10,690

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 84,020

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren8 GD5A1205

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

T C#*D#*E#*F#1 Tub ranurat illot central long,

C#*D#*E#*F#2 35,990 35,990

TOTAL AMIDAMENT 35,990

m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6

9 GDD1A094

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

C#*D#*E#*F#1 P1 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#2 P2 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 P3 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#4 P4 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#5 P5 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#6 P6 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#7 Arqueta drenatge illot central 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,300

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

10 GDDZ5DD4

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

C#*D#*E#*F#1 Pous 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Arqueta drenatge illot central 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,1x1,1 m11 GDB17640

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

C#*D#*E#*F#1 Pous 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Arqueta drenatge illot central 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter
ciment 1:6

12 GDDZ51B4

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

C#*D#*E#*F#1 P1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 P2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 P4 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 P5 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 P6 8,000 8,000

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#7 Arqueta drenatge illot central 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

13 GD5J6F0E

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

C#*D#*E#*F#1 Embornals 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

14 GD5Z9CC4

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

C#*D#*E#*F#1 Embornal 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Formació d'embocadura de formigó per a canonada de diàmetre 400mm. segons detall plànols, totalment acabada inclòs
preparació del terreny i estabilització del mateix si és necessari.

15 GD7Z0010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
FERMSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 F931201J

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

T1 Area (m2) Espesor (m)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda més accessos 1.468,200 0,250 367,050

TOTAL AMIDAMENT 367,050

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió2 G219Q200

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

T1 Tram de transició Longitud Amplada

C#*D#*E#*F#2 BV-1432 6,980 4,000 27,920

C#*D#*E#*F#3 BV-1602 Nord 6,220 4,000 24,880

C#*D#*E#*F#4 BV-1602 Sud 6,100 4,000 24,400

TOTAL AMIDAMENT 77,200

t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1)3 F9J12P00

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 10

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

T1 Area (m2) dosificació
(kg/m2)

kg a t

C#*D#*E#*F#2 Paviment MBC total 1.224,250 1,200 0,001 1,469

TOTAL AMIDAMENT 1,469

t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)4 F9J13J00

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

T1 Area (m2) Dosificació
(kg/m2)

kg a t nº

C#*D#*E#*F#2 Paviment MBC total 1.224,250 0,600 0,001 2,000 1,469

C#*D#*E#*F#3 Trams de transició 77,200 0,600 0,001 1,000 0,046

TOTAL AMIDAMENT 1,515

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

5 F9H11H52

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

T1 Area (m2) Espesor (m) Densitat (t/m3)

C#*D#*E#*F#2 Paviment MBC total 1.224,240 0,110 2,400 323,199

TOTAL AMIDAMENT 323,199

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

6 F9H11C52

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

T C#*D#*E#*F#1 Area (m2) Espesor (m) Densitat (t/m3)

C#*D#*E#*F#2 Pavimentació MBC total 1.224,240 0,090 2,400 264,436

TOTAL AMIDAMENT 264,436

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

7 F9H11751

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

T C#*D#*E#*F#1 Area (m2) Espesor (m) Densitat (t/m3)

C#*D#*E#*F#2 Paviments MBC total 1.224,240 0,050 2,400 146,909

T4 Trams de transició Long Ampl Espesor Densitat (t/m3)

C#*D#*E#*F#5 BV-1432 6,980 4,000 0,050 2,400 3,350

C#*D#*E#*F#6 BV-1602 Nord 6,220 4,000 0,050 2,400 2,986

C#*D#*E#*F#7 BV-1602 Sud 6,100 4,000 0,050 2,400 2,928

TOTAL AMIDAMENT 156,173

PRESSUPOST  01OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
PAVIMENTSTITOL 3 02

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

1 G96500C3

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

C#*D#*E#*F#1 Illots deflectors 11,141 3,000 33,423

T2 BV-1432

C#*D#*E#*F#3 Costat parc 36,150 36,150

C#*D#*E#*F#4 Costat masia 39,510 39,510

T5 BV-1602 Nord

C#*D#*E#*F#6 Costat edificis 39,000 39,000

C#*D#*E#*F#7 Costat parc 38,270 38,270

T8 BV-1602 Sud

C#*D#*E#*F#9 Costat edificis 35,720 35,720

C#*D#*E#*F#10 Costat masia 32,560 32,560

T11 Rotonda exterior

C#*D#*E#*F#12 28,910 28,910

TOTAL AMIDAMENT 283,543

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

2 F97433EA

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

T1 BV-1432

C#*D#*E#*F#2 Costat parc 36,150 36,150

C#*D#*E#*F#3 Costat masia 39,510 39,510

T4 BV-1602 Nord

C#*D#*E#*F#5 Costat edificis 43,000 43,000

C#*D#*E#*F#6 Costat parc 42,270 42,270

T7 BV-1602 Sud

C#*D#*E#*F#8 Costat edificis 39,720 39,720

C#*D#*E#*F#9 Costat masia 36,560 36,560

T10 Rotonda

C#*D#*E#*F#11 Exterior 28,910 28,910

C#*D#*E#*F#12 Illot central 52,780 52,780

TOTAL AMIDAMENT 318,900

m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

3 G96500C9

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

C#*D#*E#*F#1 Remuntable illot central 50,300 50,300

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 50,300

m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

4 G9650002

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

C#*D#*E#*F#1 Vorada tipus jardí illot central 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 Talùs parc quiosc 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

5 F9E1310G

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

C#*D#*E#*F#1 Vorera edificis 283,860 283,860

C#*D#*E#*F#2 Vorera masia 442,200 442,200

C#*D#*E#*F#3 Vorera parc 225,950 225,950

TOTAL AMIDAMENT 952,010

m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4
i reblert de junts amb sorra fina

6 F9F5TB0F

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

C#*D#*E#*F#1 Encintat vorera edificis 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

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

7 F9365H11

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

T1 Àrea espesor

C#*D#*E#*F#2 Vorera edificis 379,860 0,150 56,979

C#*D#*E#*F#3 Vorera masia 449,300 0,150 67,395

C#*D#*E#*F#4 Vorera parc 225,950 0,150 33,893

TOTAL AMIDAMENT 158,267

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

8 F9F1521A

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

C#*D#*E#*F#1 Vorera edificis 77,000 77,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera masia 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 134,000

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

9 G9GA0004

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 13

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central 47,150 0,150 7,073

C#*D#*E#*F#2 Illost deflectors 7,450 0,100 3,000 2,235

TOTAL AMIDAMENT 9,308

m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

10 G981U004

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

C#*D#*E#*F#1 Pàrquing 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

11 G981U024

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

C#*D#*E#*F#1 Sortida pàrquing 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

12 G981U006

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

C#+D#+E#+F#1 BV-1602 Nord 2,400 2,400 4,800

C#+D#+E#+F#2 BV-1602 Sud 3,200 3,200 6,400

TOTAL AMIDAMENT 11,200

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

13 G981U026

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

C#*D#*E#*F#1 BV-1602 Nord 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 BV-1602 Sud 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó

14 F991UB40

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

C#*D#*E#*F#1 Lledoners 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05
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Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 GDG3U004

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

C#*D#*E#*F#1 Accessos i rotonda costat parc 74,650 74,650

C#*D#*E#*F#2 Parc del quiosc 36,550 36,550

C#*D#*E#*F#3 Accessos i rotonda costat edificis 84,950 84,950

C#*D#*E#*F#4 Accessos i rotonda costat masia 57,210 57,210

TOTAL AMIDAMENT 253,360

m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 GDG3U006

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

C#*D#*E#*F#1 BV-1602 Nord 7,810 7,810

C#*D#*E#*F#2 BV-1602 Sud 7,850 7,850

TOTAL AMIDAMENT 15,660

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra

3 GDK256F2

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter4 GDKZ3154

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada5 GGD2312D

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

C#*D#*E#*F#1 JCH 250 CC 6,000 6,000

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

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra6 GG380907

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

T1 Canalització en vorera

C#*D#*E#*F#2 Accessos i rotonda costat parc 74,650 74,650

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#3 Parc del quiosc 36,550 36,550

C#*D#*E#*F#4 Accessos i rotonda costat edificis 84,950 84,950

C#*D#*E#*F#5 Accessos i rotonda costat masia 57,210 57,210

T7 Canalització en calçada

C#*D#*E#*F#8 BV-1602 Nord 7,810 7,810

C#*D#*E#*F#9 BV-1602 Sud 7,850 7,850

TOTAL AMIDAMENT 269,020

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

7 GG319554

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

T1 Canalització en vorera

C#*D#*E#*F#2 Accessos i rotonda costat parc 74,650 74,650

C#*D#*E#*F#3 Parc del quiosc 36,550 36,550

C#*D#*E#*F#4 Accessos i rotonda costat edificis 84,950 84,950

C#*D#*E#*F#5 Accessos i rotonda costat masia 57,210 57,210

T7 Canalització en calçada

C#*D#*E#*F#8 BV-1602 Nord 7,810 7,810

C#*D#*E#*F#9 BV-1602 Sud 7,850 7,850

TOTAL AMIDAMENT 269,020

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8 GG319234

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

T1 Canalització en vorera

C#*D#*E#*F#2 Accessos i rotonda costat parc 74,650 74,650

C#*D#*E#*F#3 Parc del quiosc 36,550 36,550

C#*D#*E#*F#4 Accessos i rotonda costat edificis 84,950 84,950

C#*D#*E#*F#5 Accessos i rotonda costat masia 57,210 57,210

T7 Canalització en calçada

C#*D#*E#*F#8 BV-1602 Nord 7,810 7,810

C#*D#*E#*F#9 BV-1602 Sud 7,850 7,850

T11 Columnes

C#*D#*E#*F#12 4,000 7,000 28,000

C#*D#*E#*F#13 6,000 9,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 351,020

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

9 GHM11F22

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

10 GHM11N22

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

C#*D#*E#*F#1 JCH 250 CC 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

11 GHNG4C21

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

12 GHN89C31

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

C#*D#*E#*F#1 JCH 250 CC 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓ VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBA1G110

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

T1 long, tram tram 2 tram 3

C#+D#+E#+F#2 BV-1432. M-2.2 24,800 24,800

C#+D#+E#+F#3 Accessos i rotonda costat parc. M-2.6 82,171 3,884 86,055

C#+D#+E#+F#4 Accessos i rotonda costat edificis. M-2.6 3,953 66,800 10,818 81,571

C#+D#+E#+F#5 BV-1602 Nord. M-2.2 16,387 16,387

C#+D#+E#+F#6 Accessos i rotonda costat masia. M-2.6 63,174 10,070 73,244

C#+D#+E#+F#7 BV-1602 Sud. M-2.2 9,978 10,070 20,048

C#+D#+E#+F#8 Illot central 54,035 54,035

TOTAL AMIDAMENT 356,140

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

2 GBA15110

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

C#*D#*E#*F#1 Separació carrils BV-1602 Nord. M-1.10 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

3 GBA21211

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

T1 long, tram

C#*D#*E#*F#2 BV-1432. M-4.2 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#3 BV-1602 Nord. M-4.2 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#4 BV-1602 Sud. M-4.2 5,600 5,600

TOTAL AMIDAMENT 16,800

m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

4 GBA21111

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

T1 long, faixa nº de faixes

C#*D#*E#*F#2 Pas vianants BV-1602 Nord. M-4.3 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Pas vianants BV-1602 Sud. M-4.3 4,000 6,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

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

5 GBA32001

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

T1 Àrea (m2) nº elements

C#*D#*E#*F#2 Cediu el pas. M-6.5 1,434 3,000 4,302

C#*D#*E#*F#3 Zebrat illetes. M-7.2.A 12,433 3,000 37,299

TOTAL AMIDAMENT 41,601

PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓ VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

1 GBB1U010

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

C#*D#*E#*F#1 R-402 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 R-401A 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 R-301 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

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

2 GBB1U110

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

C#*D#*E#*F#1 R-101 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

3 GBB1U101

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

C#*D#*E#*F#1 P-4 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de
carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

4 GBB1U910

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

C#*D#*E#*F#1 S-13 antiga 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

5 GBBZU001

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

C#*D#*E#*F#1 R-401A 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 R-402 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

6 GBBZU002

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

C#*D#*E#*F#1 R-1 + R-101 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 P-4 + R-301 + S-800 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

7 GBB1U075

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

C#*D#*E#*F#1 S-800 0,150 0,150

TOTAL AMIDAMENT 0,150

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament8 GBB21101

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

9 GBB21851

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 25x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

10 GBB21651

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

C#*D#*E#*F#1 Cartell 5 3,000 3,000

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat11 GBBZ3011

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

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

C#*D#*E#*F#2 Cartell 5 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#3 Cartell 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat12 GBBZ3012

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

C#*D#*E#*F#1 Cartell 4 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#2 Cartell 5 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#3 Cartell 6 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 7,200

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

13 GBBZA005

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
JARDINERIA I REGCAPÍTOL 07
JARDINERIATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l1 GR4H3433

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central - part interior 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l2 GR4J6F36

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central - part exterior 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

3 GR42122A

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

C#*D#*E#*F#1 Arbrat carrer 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

4 FR66211B

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

C#*D#*E#*F#1 Romaní 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Farigola 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

5 FR612233

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

C#*D#*E#*F#1 Lledoners carrer 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

6 FR7212G0

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

C#*D#*E#*F#1 Talùs parc 105,370 105,370

TOTAL AMIDAMENT 105,370

m2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

7 FR3SC0A2

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central 153,940 153,940

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 153,940

m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i dos
travessers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

8 FR9AUM33

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

C#*D#*E#*F#1 Talùs parc del quiosc 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
JARDINERIA I REGCAPÍTOL 07
REGTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

1 F2221242

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

C#*D#*E#*F#1 Arbrat 162,140 162,140

C#*D#*E#*F#2 Rotonda i talús 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 200,140

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

2 FFB28355

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3 FFB26355

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

C#*D#*E#*F#1 Arbrat 162,140 162,140

C#*D#*E#*F#2 Rotonda i talús 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 200,140

m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

4 FJS51632

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

C#*D#*E#*F#1 Reg farigola 33,300 33,300

C#*D#*E#*F#2 Reg romaní 12,600 12,600

C#*D#*E#*F#3 Reg talús parc 130,000 130,000

TOTAL AMIDAMENT 175,900

EUR
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u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub
introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

5 FJS5A714

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

C#*D#*E#*F#1 Arbrat Lledoner 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

6 FG22TL1K

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

7 FJS1U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

8 FJSDR60G

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

9 FJSA31C1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

10 FJSB1111

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#3 Talús parc 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó11 FJS5R202

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

12 EJM15020

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

13 EN746C17

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 08
MOBILIARITITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

1 FQ11GB10

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

C#*D#*E#*F#1 Parc i plaça 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada
amb dau de formigó

2 FQ21BC65

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm
de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

3 FQ42F025

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

C#*D#*E#*F#1 Plaça masia 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 Accessos i rotonda - costat parc 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

EUR
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PRESSUPOST  01OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 08
PARC INFANTILTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mòdul inicial per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de superfície i3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de fusta de pi
tractada en autoclau, estructura de suport acer galvanitzat, muntat i col·locat sobre daus de formigó

1 FQT2A152

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària,
amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

2 FQAE22A1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam
a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre
daus de formigó

3 FQAM11T0

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
VARISCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 PPA0U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra a disposició de la Direcció d'Obra2 PXPA1001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida en aplicació en la localització i protecció de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a justificar)3 PXPA1002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 F2R24200

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

C#*D#*E#*F#1 CER 17 05 03 terres i pedres 20,060 20,060

C#*D#*E#*F#2 CER 17 03 02 aglomerats asfaltics 326,540 326,540

C#*D#*E#*F#3 CER 17 02 01 fusta 8,330 8,330

C#*D#*E#*F#4 CER 17 04 05 ferro i acer 66,380 66,380

C#*D#*E#*F#5 CER 20 01 01 paper 5,560 5,560

C#*D#*E#*F#6 CER 17 02 03 vidre 0,130 0,130

C#*D#*E#*F#7 CER 17 01 01 formigó 28,050 28,050

C#*D#*E#*F#8 CER 20 02 01 residus biodegradables 0,390 0,390

TOTAL AMIDAMENT 455,440

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 F2R450A7

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

C#*D#*E#*F#1 CER 17 05 03 terres i pedres 20,060 20,060

TOTAL AMIDAMENT 20,060

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 F2R542A7

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

C#*D#*E#*F#1 CER 17 03 02 aglomerats asfaltics 326,540 326,540

C#*D#*E#*F#2 CER 17 02 01 fusta 8,330 8,330

C#*D#*E#*F#3 CER 17 04 05 ferro i acer 66,380 66,380

C#*D#*E#*F#4 CER 20 01 01 paper 5,560 5,560

C#*D#*E#*F#5 CER 17 02 03 vidre 0,130 0,130

C#*D#*E#*F#6 CER 17 01 01 formigó 28,050 28,050

C#*D#*E#*F#7 CER 20 02 01 residus biodegradables 0,390 0,390

TOTAL AMIDAMENT 435,380

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

4 F2RA71H0

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

C#*D#*E#*F#1 CER 17 01 01 formigó 28,050 28,050

EUR



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 28,050

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 F2RA75A0

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

C#*D#*E#*F#1 CER 17 03 02 aglomerats asfaltics 326,540 326,540

TOTAL AMIDAMENT 326,540

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA6890

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

C#*D#*E#*F#1 CER 17 02 01 fusta 8,330 8,330

TOTAL AMIDAMENT 8,330

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 F2RA6960

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

C#*D#*E#*F#1 CER 20 01 01 paper 5,560 5,560

TOTAL AMIDAMENT 5,560

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 F2RA64M0

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

C#*D#*E#*F#1 CER 17 02 03 vidre 0,130 0,130

TOTAL AMIDAMENT 0,130

EUR
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Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€135,68uEJM15020 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal
nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

P- 1

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€47,96uEN746C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 2

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€15,07mlF2160020 Desmuntatge de tanca de fusta existent amb la demolició d'elements vegetals i/o metàl·lics
existents i el transport a l'abocador autoritzat en una distància de fins 10 km. amb camió de 12 Tn. i
pagament del cànon corresponent.

P- 3

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€2,74m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 4

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€5,53uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 5

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€59,16uF21H1453 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 6

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€131,11uF21H1A53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 7

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€11,63uF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 8

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€4,91uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 9

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€23,26uF21QA701 Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 10

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

€9,82uF21QA801 Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 11

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€8,19uF21QQB01 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

P- 12

(VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€0,59m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 13
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€4,22m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 14

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€6,67mF2221242 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora
manual

P- 15

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,74m3F2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 16
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€22,51m3F2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 17

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€5,74m3F2R450A7 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 18

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€4,37m3F2R542A7 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 19

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€0,00m3F2RA64M0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 20

(ZERO EUROS)

€6,93m3F2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 21

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€0,00m3F2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 22

(ZERO EUROS)

€9,94m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 23

(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€36,74m3F2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 24

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€32,43m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 25
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€83,65m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 26

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€17,59mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 27

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€216,19uF991UB40 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

P- 28

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€37,86m2F9E1310G Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 29

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€35,33m2F9F1521A Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

P- 30

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€59,89m2F9F5TB0F Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats
amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

P- 31

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€65,13tF9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 32

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€61,05tF9H11C52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 33

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€60,48tF9H11H52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 34

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€583,76tF9J12P00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1)P- 35
(CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€531,26tF9J13J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)P- 36
(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€5,13mFFB26355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 37

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€8,07mFFB28355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 38

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€4,48mFG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 39

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€194,70uFJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 40

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€3,03mFJS51632 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 41

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€11,61uFJS5A714 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 42

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€13,54uFJS5R202 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 43

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€441,03uFJSA31C1 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 16 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 44

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)



Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€52,22uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

P- 45

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€53,97uFJSDR60G Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

P- 46

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€296,39uFQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 47

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€95,85uFQ21BC65 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

P- 48

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€81,30uFQ42F025 Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

P- 49

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€2.045,13uFQAE22A1 Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m
d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

P- 50

(DOS MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€4.390,58uFQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de
planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de
plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó

P- 51

(QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€9.881,69uFQT2A152 Mòdul inicial per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de superfície i3,86 m d'alçària, amb umbracle de
llistons de fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport acer galvanitzat, muntat i col·locat
sobre daus de formigó

P- 52

(NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,88m2FR3SC0A2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 53

(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€44,97uFR612233 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra
de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 54

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€2,62uFR66211B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de
25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

P- 55

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€433,28uFR6P6365 Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans
manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines
de preparació

P- 56

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€1,40m2FR7212G0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

P- 57

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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€48,94mFR9AUM33 Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m
d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de
formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i dos travessers de 8 cm de diàmetre, units amb
peces especials d'acer galvanitzat

P- 58

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€4,64mG2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 59

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€5,75mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 60

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€6,79m2G2194AF5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 61

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€5,39m2G2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 62

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€4,15m2G2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 63

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€3,95mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 64
(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€0,44m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 65
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€14,04mG21B1501 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 66

(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€36,20uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 67

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€130,40uG21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

P- 68

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€8,12m3G2225241 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 69

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€12,82m3G2225321 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

P- 70

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€13,99m3G2225521 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

P- 71

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€59,88m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora

P- 72

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€22,22m3G2265121 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

P- 73

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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€26,51m3G228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

P- 74

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€15,09m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

P- 75

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€19,24mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

P- 76

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€24,98mG96500C3 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 77

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

€29,37mG96500C9 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 78

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

€100,66mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 79

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€167,21mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 80

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€185,17uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 81

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€303,72uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 82

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

€90,38m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

P- 83

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€0,73mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 84

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€0,93mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

P- 85

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€2,30mGBA21111 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 86

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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€2,28mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 87

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€19,22m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 88

(DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€59,58uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 89

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€558,26m2GBB1U075 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

P- 90

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

€78,59uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 91

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€67,83uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 92

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€23,10uGBB1U910 Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment col·locada

P- 93

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€54,66uGBB21101 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 94

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€173,61uGBB21651 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 25x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 95

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€259,44uGBB21851 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 96

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

€30,70mGBBZ3011 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

P- 97

(TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€38,86mGBBZ3012 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

P- 98

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€151,13uGBBZA005 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 99

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€63,33uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 100

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€73,68uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 101

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€27,45mGD5A1205 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

P- 102

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

€107,70uGD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 103

(CENT SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€66,60uGD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 104

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€10,13mGD7F4375 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 105

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€23,69mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 106

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€196,80uGD7Z0010 Formació d'embocadura de formigó per a canonada de diàmetre 400mm. segons detall plànols,
totalment acabada inclòs preparació del terreny i estabilització del mateix si és necessari.

P- 107

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€27,60uGDB17640 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,1x1,1 mP- 108
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€162,79mGDD1A094 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

P- 109

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€20,12uGDDZ51B4 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm,
col·locat amb morter ciment 1:6

P- 110

(VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€111,59uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 111

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€14,05mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 112

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€30,84mGDG3U006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 113

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€71,92uGDK256F2 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

P- 114

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€32,94uGDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 115

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,91mGG319234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 116

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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€6,14mGG319554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 117

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€12,01mGG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 118
(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€51,74uGGD2312D Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

P- 119

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€292,12uGHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 120

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

€702,95uGHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 121

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

€378,34uGHN89C31 Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 122

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€268,56uGHNG4C21 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

P- 123

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€137,16uGR42122A Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

P- 124

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€1,64uGR4H3433 Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 lP- 125
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,64uGR4J6F36 Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 lP- 126
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€358,05uGR6P1465 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

P- 127

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

€5.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 128

(CINC MIL EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uEJM15020 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre
nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

P- 1  €135,68

BJM15020 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre
nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical

€122,78000

Altres conceptes 12,90 €

uEN746C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 2  €47,96

BN746C10 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

€35,82000

Altres conceptes 12,14 €

mlF2160020 Desmuntatge de tanca de fusta existent amb la demolició d'elements vegetals
i/o metàl·lics existents i el transport a l'abocador autoritzat en una distància de
fins 10 km. amb camió de 12 Tn. i pagament del cànon corresponent.

P- 3  €15,07

Altres conceptes 15,07 €

m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 4  €2,74

Altres conceptes 2,74 €

uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 5  €5,53

Altres conceptes 5,53 €

uF21H1453 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 6  €59,16

Altres conceptes 59,16 €

uF21H1A53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 7  €131,11

Altres conceptes 131,11 €

uF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

P- 8  €11,63

Altres conceptes 11,63 €

uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 9  €4,91

Altres conceptes 4,91 €

uF21QA701 Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 10  €23,26

Altres conceptes 23,26 €
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uF21QA801 Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 11  €9,82

Altres conceptes 9,82 €

uF21QQB01 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 12  €8,19

Altres conceptes 8,19 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 13  €0,59

Altres conceptes 0,59 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 14  €4,22

Altres conceptes 4,22 €

mF2221242 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

P- 15  €6,67

Altres conceptes 6,67 €

m3F2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 16  €6,74

B03D5000 Terra adequada €6,42000
Altres conceptes 0,32 €

m3F2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 17  €22,51

Altres conceptes 22,51 €

m3F2R450A7 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km

P- 18  €5,74

Altres conceptes 5,74 €

m3F2R542A7 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

P- 19  €4,37

Altres conceptes 4,37 €

m3F2RA64M0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb
una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 20  €0,00

B2RA64M0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb
una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3F2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 21  €6,93

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€6,59680

Altres conceptes 0,33 €

m3F2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 22  €0,00
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B2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no

especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 23  €9,94

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

€9,46850

Altres conceptes 0,47 €

m3F2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 24  €36,74

B2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€34,99340

Altres conceptes 1,75 €

m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 25  €32,43

B0111000 Aigua €0,06800
B0372000 Tot-u artificial €23,58650

Altres conceptes 8,78 €

m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 26  €83,65

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€65,37300

Altres conceptes 18,28 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 27  €17,59

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,26066
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,68305

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles €5,69943
Altres conceptes 10,95 €

uF991UB40 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de
gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

P- 28  €216,19

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

€9,10200

B99ZZ140 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de
gruix

€161,47000

Altres conceptes 45,62 €

m2F9E1310G Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

P- 29  €37,86

B0111000 Aigua €0,00136
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,34745

B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior €7,63980
Altres conceptes 29,87 €
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m2F9F1521A Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

P- 30  €35,33

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,93702
B9F15200 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

alt
€13,51500

Altres conceptes 20,88 €

m2F9F5TB0F Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 8 cm de gruix,
preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

P- 31  €59,89

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,34629
B9FA4481 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma

quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt
€26,29200

Altres conceptes 33,25 €

tF9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 32  €65,13

B9H11751 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

€57,46000

Altres conceptes 7,67 €

tF9H11C52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 33  €61,05

B9H11C52 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

€53,58000

Altres conceptes 7,47 €

tF9H11H52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 34  €60,48

B9H11H52 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i
granulat calcari

€53,03000

Altres conceptes 7,45 €

tF9J12P00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1)

P- 35  €583,76

B0552470 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

€490,00000

Altres conceptes 93,76 €

tF9J13J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

P- 36  €531,26

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

€440,00000

Altres conceptes 91,26 €

mFFB26355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 37  €5,13

BFB26300 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

€0,42840

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

€0,91800

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

€0,09000
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Altres conceptes 3,69 €

mFFB28355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 38  €8,07

BFB28300 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

€1,05060

BFWB2805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

€1,99500

BFYB2805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,20000

Altres conceptes 4,82 €

mFG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 39  €4,48

BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,93760

Altres conceptes 1,54 €

uFJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

P- 40  €194,70

BJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM

€117,52000

BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada €30,00000
Altres conceptes 47,18 €

mFJS51632 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 41  €3,03

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,02000

BJS51630 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm

€1,17600

Altres conceptes 1,83 €

uFJS5A714 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

P- 42  €11,61

BD5A2600 Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre €2,77400
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
€0,02400

BJS51710 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec €1,78600
Altres conceptes 7,03 €

uFJS5R202 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 43  €13,54

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

€6,23000

Altres conceptes 7,31 €

uFJSA31C1 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 16 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

P- 44  €441,03
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BJSA31C0 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i

centralitzable, per a un nombre màxim de 16 estacions
€371,82000

Altres conceptes 69,21 €

uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 45  €52,22

BJSB1110 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar

€26,22000

BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ €3,62000
Altres conceptes 22,38 €

uFJSDR60G Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm,
amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de
terra lateral

P- 46  €53,97

B0330020 Grava de pedrera, per a drens €1,00900
BJSDR600 Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm,

amb tapa amb cargol per tancar
€36,26000

Altres conceptes 16,70 €

uFQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 47  €296,39

BQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

€257,07000

Altres conceptes 39,32 €

uFQ21BC65 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

P- 48  €95,85

BQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer

€55,26000

Altres conceptes 40,59 €

uFQ42F025 Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

P- 49  €81,30

BQ42F025 Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

€29,60000

Altres conceptes 51,70 €

uFQAE22A1 Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura de
acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
clavats a terra

P- 50  €2.045,13

BQAE22A0 Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura de
acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

€1.681,42000

Altres conceptes 363,71 €

uFQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta,
de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un
tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable,
muntada sobre daus de formigó

P- 51  €4.390,58

BQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de
fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes
laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable

€3.682,77000

Altres conceptes 707,81 €

uFQT2A152 Mòdul inicial per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de superfície i3,86 m
d'alçària, amb umbracle de llistons de fusta de pi tractada en autoclau,
estructura de suport acer galvanitzat, muntat i col·locat sobre daus de formigó

P- 52  €9.881,69
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B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€88,30760

BQT2A150 Mòdul inicial per a pèrgola modular de 3,62x 4,8 m de superfície i 3,86 m
d'alçària, amb umbracle de llistons de fusta de pi tractada en autoclau,
estructura de suport d'acer galvanitzat

€9.027,20000

Altres conceptes 766,18 €

m2FR3SC0A2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 53  €9,88

BR3SC0A0 Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa €7,61317
Altres conceptes 2,27 €

uFR612233 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació
per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 54  €44,97

B0111000 Aigua €0,13926
BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica

menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
€8,20224

Altres conceptes 36,63 €

uFR66211B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació
de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

P- 55  €2,62

B0111000 Aigua €0,00408
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs

de 0,8 m3
€0,09701

Altres conceptes 2,52 €

uFR6P6365 Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

P- 56  €433,28

B0111000 Aigua €0,21760
B0315601 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 €128,80900
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs

de 0,8 m3
€3,03150

Altres conceptes 301,22 €

m2FR7212G0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ
07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

P- 57  €1,40

B0111000 Aigua €0,00272
BR34J000 Bioactivador microbià €0,10770
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,40095
BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent €0,19830
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,20000
BR4U1G00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N €0,20230

Altres conceptes 0,29 €
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mFR9AUM33 Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de
diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà
superior i dos travessers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat

P- 58  €48,94

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

€2,49040

BR9AUMR1 Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio
IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàmetre

€8,34750

BR9AUMR2 Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio
IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàmetre

€4,25250

BR9AUZG1 Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs
amb el muntant d'una tanca de troncs

€8,70000

Altres conceptes 25,15 €

mG2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 59  €4,64

Altres conceptes 4,64 €

mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 60  €5,75

Altres conceptes 5,75 €

m2G2194AF5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 61  €6,79

Altres conceptes 6,79 €

m2G2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 62  €5,39

Altres conceptes 5,39 €

m2G2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 63  €4,15

Altres conceptes 4,15 €

mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 64  €3,95

Altres conceptes 3,95 €

m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió

P- 65  €0,44

Altres conceptes 0,44 €

mG21B1501 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb
base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 66  €14,04

Altres conceptes 14,04 €

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

P- 67  €36,20

Altres conceptes 36,20 €

uG21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 68  €130,40

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€4,88200
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B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques

no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€29,51040

Altres conceptes 96,01 €

m3G2225241 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 69  €8,12

Altres conceptes 8,12 €

m3G2225321 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

P- 70  €12,82

Altres conceptes 12,82 €

m3G2225521 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

P- 71  €13,99

Altres conceptes 13,99 €

m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

P- 72  €59,88

Altres conceptes 59,88 €

m3G2265121 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
amb necessitat d'humectació

P- 73  €22,22

B0111000 Aigua €0,06800
B03D5000 Terra adequada €7,70400

Altres conceptes 14,45 €

m3G228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 74  €26,51

Altres conceptes 26,51 €

m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 75  €15,09

Altres conceptes 15,09 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

P- 76  €19,24

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

€3,59078

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,69320
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,05700
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14700
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20cm, tipus P-1 o P-2 €2,57250

Altres conceptes 10,34 €

mG96500C3 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 77  €24,98

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

€5,44808

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,77786
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
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B0DZA000 Desencofrant €0,05700
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14700
B9651UC3 Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE

127340 i UNE EN 1340
€6,10050

Altres conceptes 10,61 €

mG96500C9 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 78  €29,37

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

€5,57190

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,94718
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,05700
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14700
B9651UC9 Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE

127340 i UNE EN 1340
€9,66000

Altres conceptes 11,15 €

mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 79  €100,66

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

€7,77334

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,52388
B981U004 Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades €54,10000

Altres conceptes 37,26 €

mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 80  €167,21

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

€13,28429

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €3,04776
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades €88,72000

Altres conceptes 62,16 €

uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

P- 81  €185,17

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

€8,23742

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,26990
B981U024 Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes

flamejades
€126,06000

Altres conceptes 49,60 €

uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

P- 82  €303,72

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

€16,47484

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €2,53980
B981U026 Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes

flamejades
€201,68000
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Altres conceptes 83,03 €

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

P- 83  €90,38

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

€65,00550

B0A3UC10 Clau acer €0,32000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,10000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,24000

Altres conceptes 21,71 €

mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 84  €0,73

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,28688
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,06989

Altres conceptes 0,37 €

mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 85  €0,93

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,44000
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,10302

Altres conceptes 0,39 €

mGBA21111 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 86  €2,30

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €1,10440
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,25533

Altres conceptes 0,94 €

mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 87  €2,28

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €1,16688
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,27189

Altres conceptes 0,84 €

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

P- 88  €19,22

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €3,30400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,57000

Altres conceptes 15,35 €

uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 89  €59,58

BBM1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

€42,91000

Altres conceptes 16,67 €

m2GBB1U075 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 90  €558,26

BBM1U075 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

€373,58000

Altres conceptes 184,68 €
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uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 91  €78,59

BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

€61,01000

Altres conceptes 17,58 €

uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 92  €67,83

BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

€50,77000

Altres conceptes 17,06 €

uGBB1U910 Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport,
totalment col·locada

P- 93  €23,10

BBMZU401 Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit €7,44000
Altres conceptes 15,66 €

uGBB21101 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 94  €54,66

BBM1AD72 Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €35,94000
Altres conceptes 18,72 €

uGBB21651 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 25x170 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 95  €173,61

BBM1BAP2 Placa d'orientació o situació, de 25x170 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

€142,36000

Altres conceptes 31,25 €

uGBB21851 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x170 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 96  €259,44

BBM1BEP2 Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

€224,10000

Altres conceptes 35,34 €

mGBBZ3011 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

P- 97  €30,70

BBMZ2611 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit

€26,95000

Altres conceptes 3,75 €

mGBBZ3012 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

P- 98  €38,86

BBMZ2612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

€34,04000

Altres conceptes 4,82 €

uGBBZA005 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 99  €151,13

BBMZ5612 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

€77,38000

BBMZZ126 Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent,
per a fonamentació de suport d'alumini

€48,60000

Altres conceptes 25,15 €
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uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 100  €63,33

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

€7,42920

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €30,62400
Altres conceptes 25,28 €

uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 101  €73,68

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

€8,66740

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €39,23700
Altres conceptes 25,78 €

mGD5A1205 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren

P- 102  €27,45

B0330020 Grava de pedrera, per a drens €9,02046
BD5A1B00 Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre €2,40450

Altres conceptes 16,03 €

uGD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 103  €107,70

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

€28,90109

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

€1,42994

B0DZA000 Desencofrant €1,59600
Altres conceptes 75,77 €

uGD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 104  €66,60

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

€1,32280

BD5Z9CC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció

€44,30000

Altres conceptes 20,98 €

mGD7F4375 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 105  €10,13

BD7F4370 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

€8,93000

Altres conceptes 1,20 €

mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 106  €23,69

BD7FA370 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

€21,70000

Altres conceptes 1,99 €

uGD7Z0010 Formació d'embocadura de formigó per a canonada de diàmetre 400mm.
segons detall plànols, totalment acabada inclòs preparació del terreny i
estabilització del mateix si és necessari.

P- 107  €196,80

Sense descomposició 196,80 €
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uGDB17640 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,1x1,1 mP- 108  €27,60

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

€17,38922

Altres conceptes 10,21 €

mGDD1A094 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment
1:6

P- 109  €162,79

BDD1A3A0 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de
paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

€117,79950

Altres conceptes 44,99 €

uGDDZ51B4 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb
rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:6

P- 110  €20,12

BDDZ51B0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb
rodó de D= 25 mm

€5,63000

Altres conceptes 14,49 €

uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 111  €111,59

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

€1,18060

BDDZ5DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

€86,84000

Altres conceptes 23,57 €

mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110
mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 112  €14,05

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €3,10375
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

€2,15220

Altres conceptes 8,79 €

mGDG3U006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 113  €30,84

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

€15,66270

BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

€4,30440

Altres conceptes 10,87 €

uGDK256F2 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

P- 114  €71,92

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,27092
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€13,01234

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

€1,15805

B0F1DHA1 Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€2,25068

Altres conceptes 55,23 €

uGDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 115  €32,94
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B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,15179

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

€16,38000

Altres conceptes 16,41 €

mGG319234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 116  €1,91

BG319230 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€1,08120

Altres conceptes 0,83 €

mGG319554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 117  €6,14

BG319550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€3,87600

Altres conceptes 2,26 €

mGG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 118  €12,01

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,42800
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,16000

Altres conceptes 10,42 €

uGGD2312D Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2,
de 3 mm de gruix i soterrada

P- 119  €51,74

BGD23120 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

€36,72000

BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra €4,38000
Altres conceptes 10,64 €

uGHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 120  €292,12

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

€14,68456

BHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

€186,40000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €43,24000
Altres conceptes 47,80 €

uGHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 121  €702,95

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

€38,71384

BHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

€508,66000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €43,24000
Altres conceptes 112,34 €

uGHN89C31 Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic i
allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 122  €378,34
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BHN89C30 Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic i
allotjament per a equip

€326,77000

BHU312E1 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet
E40, de potència 150 W

€16,31000

Altres conceptes 35,26 €

uGHNG4C21 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense
equip i acoblada al suport

P- 123  €268,56

BHNG4C20 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense
equip

€238,53000

Altres conceptes 30,03 €

uGR42122A Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules
NTJ

P- 124  €137,16

BR42122A Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

€130,63000

Altres conceptes 6,53 €

uGR4H3433 Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

P- 125  €1,64

BR4H3433 Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l €1,56000
Altres conceptes 0,08 €

uGR4J6F36 Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor
d'1,5 l

P- 126  €1,64

BR4J6F33 Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l €1,56000
Altres conceptes 0,08 €

uGR6P1465 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa
de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les
feines de preparació

P- 127  €358,05

B0111000 Aigua €0,23120
B0315601 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 €130,04405
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs

de 0,8 m3
€3,27402

Altres conceptes 224,50 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

P- 128  €5.000,00
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 60)

153,9005,75 884,93

2 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
59)

15,9504,64 74,01

3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 62)

363,0105,39 1.956,62

4 G2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 61)

22,2086,79 150,79

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 64)

34,6873,95 137,01

6 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 63)

1.632,6854,15 6.775,64

7 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 66)

82,98014,04 1.165,04

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 67)

5,00036,20 181,00

9 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km) (P - 68)

6,000130,40 782,40

10 GR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 127)

6,000358,05 2.148,30

11 FR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de
tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua
en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació (P -
56)

9,000433,28 3.899,52

12 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

2,0005,53 11,06

13 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
6)

4,00059,16 236,64

14 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i 3,000131,11 393,33

EUR
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elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
7)

15 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
8)

3,00011,63 34,89

16 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 9)

1,0004,91 4,91

17 F21QA701 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor (P - 10)

2,00023,26 46,52

18 F21QA801 u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 11)

1,0009,82 9,82

19 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 12)

41,0008,19 335,79

20 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm
de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 4)

15,4812,74 42,42

21 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

573,6500,59 338,45

22 F2160020 ml Desmuntatge de tanca de fusta existent amb la demolició
d'elements vegetals i/o metàl·lics existents i el transport a
l'abocador autoritzat en una distància de fins 10 km. amb camió
de 12 Tn. i pagament del cànon corresponent. (P - 3)

56,72015,07 854,77

CAPÍTOLTOTAL 01.01 20.463,86

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 14)

20,0604,22 84,65

2 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 16) 870,9106,74 5.869,93

3 G2265121 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 73)

870,91022,22 19.351,62

4 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 72)

17,50059,88 1.047,90

CAPÍTOLTOTAL 01.02 26.354,10

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL XARXA DE DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 70)

8,82012,82 113,07

2 G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, 19,80013,99 277,00

EUR
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amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 71)

3 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 69)

285,9658,12 2.322,04

4 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 74)

25,20626,51 668,21

5 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 75)

177,12915,09 2.672,88

6 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 106)

161,63223,69 3.829,06

7 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 105)

84,02010,13 851,12

8 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 102)

35,99027,45 987,93

9 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter ciment 1:6 (P - 109)

14,300162,79 2.327,90

10 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 111)

7,000111,59 781,13

11 GDB17640 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,1x1,1 m (P - 108)

7,00027,60 193,20

12 GDDZ51B4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300
mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:6 (P -
110)

31,00020,12 623,72

13 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 103)

17,000107,70 1.830,90

14 GD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter (P - 104)

17,00066,60 1.132,20

15 GD7Z0010 u Formació d'embocadura de formigó per a canonada de diàmetre
400mm. segons detall plànols, totalment acabada inclòs
preparació del terreny i estabilització del mateix si és necessari.
(P - 107)

1,000196,80 196,80

CAPÍTOLTOTAL 01.03 18.807,16

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 FERMS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 25)

367,05032,43 11.903,43

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 65)

77,2000,44 33,97

EUR
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3 F9J12P00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1) (P - 35)

1,469583,76 857,54

4 F9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P - 36)

1,515531,26 804,86

5 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 34)

323,19960,48 19.547,08

6 F9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 33)

264,43661,05 16.143,82

7 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 32)

156,17365,13 10.171,55

TITOL 3TOTAL 01.04.01 59.462,25

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(P - 77)

283,54324,98 7.082,90

2 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 27)

318,90017,59 5.609,45

3 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(P - 78)

50,30029,37 1.477,31

4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de
resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment
col·locada (P - 76)

112,00019,24 2.154,88

5 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland (P - 29)

952,01037,86 36.043,10

6 F9F5TB0F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 8
cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert
de junts amb sorra fina (P - 31)

19,00059,89 1.137,91

7 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 26)

158,26783,65 13.239,03

8 F9F1521A m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment

134,00035,33 4.734,22

EUR
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1:6 (P - 30)

9 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 83)

9,30890,38 841,26

10 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 79)

4,000100,66 402,64

11 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 81)

1,000185,17 185,17

12 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 80)

11,200167,21 1.872,75

13 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 82)

4,000303,72 1.214,88

14 F991UB40 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P -
28)

12,000216,19 2.594,28

TITOL 3TOTAL 01.04.02 78.589,78

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra,
reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 112)

253,36014,05 3.559,71

2 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 113)

15,66030,84 482,95

3 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit
de sorra (P - 114)

4,00071,92 287,68

4 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 115)

4,00032,94 131,76

5 GGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 119)

13,00051,74 672,62

6 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 118)

269,02012,01 3.230,93

7 GG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 117)

269,0206,14 1.651,78

EUR
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8 GG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 116)

351,0201,91 670,45

9 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P
- 120)

7,000292,12 2.044,84

10 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 121)

6,000702,95 4.217,70

11 GHNG4C21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica, amb
suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport (P - 123)

7,000268,56 1.879,92

12 GHN89C31 u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, amb
bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport (P -
122)

6,000378,34 2.270,04

CAPÍTOLTOTAL 01.05 21.100,38

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VIÀRIA06

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 85)

356,1400,93 331,21

2 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 84)

4,0000,73 2,92

3 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 87)

16,8002,28 38,30

4 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm
0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 86)

44,0002,30 101,20

5 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 88)

41,60119,22 799,57

TITOL 3TOTAL 01.06.01 1.273,20

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VIÀRIA06

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 89)

7,00059,58 417,06

2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 92)

3,00067,83 203,49

EUR
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3 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 91)

4,00078,59 314,36

4 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i
plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
(P - 93)

4,00023,10 92,40

5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 100)

6,00063,33 379,98

6 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 101)

4,00073,68 294,72

7 GBB1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a
senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 90)

0,150558,26 83,74

8 GBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)

3,00054,66 163,98

9 GBB21851 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
96)

1,000259,44 259,44

10 GBB21651 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
25x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
95)

4,000173,61 694,44

11 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 97)

3,30030,70 101,31

12 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)

7,20038,86 279,79

13 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 99)

6,000151,13 906,78

TITOL 3TOTAL 01.06.02 4.191,49

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL JARDINERIA I REG07

TITOL 3 JARDINERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor d'1,5 l (P - 125)

10,0001,64 16,40

2 GR4J6F36 u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 126)

25,0001,64 41,00

3 GR42122A u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 124)

12,000137,16 1.645,92

4 FR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P -
55)

35,0002,62 91,70

EUR
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5 FR612233 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a
18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
(P - 54)

12,00044,97 539,64

6 FR7212G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície
< 500 m2 (P - 57)

105,3701,40 147,52

7 FR3SC0A2 m2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc,
vermell o rosa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 53)

153,9409,88 1.520,93

8 FR9AUM33 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau
(grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb
muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de
formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i dos travessers
de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat (P - 58)

80,00048,94 3.915,20

TITOL 3TOTAL 01.07.01 7.918,31

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL JARDINERIA I REG07

TITOL 3 REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i
40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual (P - 15)

200,1406,67 1.334,93

2 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

2,0008,07 16,14

3 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

200,1405,13 1.026,72

4 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(P - 41)

175,9003,03 532,98

5 FJS5A714 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre,
cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 42)

12,00011,61 139,32

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 39)

4,0004,48 17,92

7 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 40)

1,000194,70 194,70

EUR
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8 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre
llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 46)

4,00053,97 215,88

9 FJSA31C1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat (P - 44)

1,000441,03 441,03

10 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs (P - 45)

3,00052,22 156,66

11 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 43)

3,00013,54 40,62

12 EJM15020 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P - 1)

1,000135,68 135,68

13 EN746C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment (P - 2)

3,00047,96 143,88

TITOL 3TOTAL 01.07.02 4.396,46

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ08

TITOL 3 MOBILIARI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 47)

11,000296,39 3.260,29

2 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb
dau de formigó (P - 48)

6,00095,85 575,10

3 FQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 49)

32,00081,30 2.601,60

TITOL 3TOTAL 01.08.01 6.436,99

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ08

TITOL 3 PARC INFANTIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQT2A152 u Mòdul inicial per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de superfície
i3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de fusta de pi tractada
en autoclau, estructura de suport acer galvanitzat, muntat i
col·locat sobre daus de formigó (P - 52)

1,0009.881,69 9.881,69

2 FQAE22A1 u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb
estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb
4 punts d'ancoratge clavats a terra (P - 50)

1,0002.045,13 2.045,13

3 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a

1,0004.390,58 4.390,58

EUR
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1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura
de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de
formigó (P - 51)

TITOL 3TOTAL 01.08.02 16.317,40

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL VARIS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 128)

1,0005.000,00 5.000,00

2 PXPA1001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra a disposició de
la Direcció d'Obra (P - 0)

1,0002.000,00 2.000,00

3 PXPA1002 pa Partida en aplicació en la localització i protecció de tots els
possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a justificar) (P
- 0)

1,0003.000,00 3.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 10.000,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 17)

455,44022,51 10.251,95

2 F2R450A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 18)

20,0605,74 115,14

3 F2R542A7 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)

435,3804,37 1.902,61

4 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

28,0509,94 278,82

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

326,54036,74 11.997,08

6 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)

8,3306,93 57,73

7 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)

5,5600,00 0,00

8 F2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

0,1300,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 24.603,33

EUR
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Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.04.01 Ferms 59.462,25
Titol 3 01.04.02 Paviments 78.589,78

01.04 Ferms i pavimentsCapítol 138.052,03

Titol 3 01.06.01 Senyalització horitzontal 1.273,20
Titol 3 01.06.02 Senyalització vertical 4.191,49

01.06 Senyalització viàriaCapítol 5.464,69

Titol 3 01.07.01 Jardineria 7.918,31
Titol 3 01.07.02 Reg 4.396,46

01.07 Jardineria i regCapítol 12.314,77

Titol 3 01.08.01 Mobiliari 6.436,99
Titol 3 01.08.02 Parc infantil 16.317,40

01.08 Mobiliari urbàCapítol 22.754,39

178.585,88

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs previs i enderrocs 20.463,86
Capítol 01.02 Moviment de terres 26.354,10
Capítol 01.03 Xarxa de drenatge 18.807,16
Capítol 01.04 Ferms i paviments 138.052,03
Capítol 01.05 Enllumenat públic 21.100,38
Capítol 01.06 Senyalització viària 5.464,69
Capítol 01.07 Jardineria i reg 12.314,77
Capítol 01.08 Mobiliari urbà 22.754,39
Capítol 01.09 Varis 10.000,00
Capítol 01.10 Gestió de Residus 24.603,33

01 Pressupost  01Obra 299.914,71

299.914,71

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01 299.914,71
299.914,71

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

299.914,71PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

38.988,9113 % Despeses Generals SOBRE 299.914,71...................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 299.914,71........................................................................................ 17.994,88

Subtotal 356.898,50

Estudi Seguretat i Salut....................................................................................................................... 10.606,70

21 % IVA SOBRE 367.505,20............................................................................................................. 77.176,09

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 444.681,29€

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

( QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS )

Sabadell, Juny 2014
L´Enginyer autor del projecte

David Zayas Alvarez
Enginyer de la Construcció

Mi Portatil G56
mi firma
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