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DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

1.- AGENTS 

El present Projecte per a la Reordenació de l’Avinguda Pablo Picasso al terme municipal de 
Cornellà de Llobregat, ha estat encarregat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per tal 
de donar solució a les necessitats de transformació urbana que presenta l'àmbit del Projecte i 
respondre a la demanda efectuada per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  

Per tal d'identificar aquestes necessitats concretes s'han fet varies reunions amb l'Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i amb els tècnics responsables de cada àrea per a realitzar un 
seguiment de totes les solucions proposades. Així mateix, el Projecte s'ha redactat d'acord amb 
els criteris formulats pels tècnics tant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com de l'Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat. 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Plaça de l’Església, 1 
08940 Cornellà de Llobregat  
 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Carrer 62, 16-18 Edifici A Zona Franca 
08040 Barcelona 

2.- ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

El Projecte desenvolupa la reordenació de l’avinguda Pablo Picasso entre el carrer de Salvador 
Dalí i el passatge de Dolors Almeda i Roig, al terme municipal de Cornellà de Llobregat dins  
el barri de l’Almeda.  

L'àmbit de l'actuació comprèn una longitud d’una 315 m, estenent-se la intervenció a una 
superfície aproximada d’uns 6.250 m2. 

Actualment l'avinguda Pablo Picasso té una amplada de l’ordre de 30 m (dels quals 13 m  
són de vial) i consta de 2 carrils, amb un únic sentit de circulació, aparcament a 45º a les  
dues bandes en la pràctica totalitat del tram i voreres de 14 m a la banda del centre comercial 
Hipercor i de 3 m a l’altre banda. Aquesta secció presenta algunes variacions al llarg del carrer, 
fonamentalment en la disposició dels aparcaments i dels contenidors d’escombraries existents. 

En relació a la vegetació, en la majoria dels casos hi ha una filera d'arbres en les dues voreres, 
si bé també presenta zones sense cap tipus de plantació. 

La reordenació de l’avinguda en el tram indicat, sorgeix a partir de diferents estudis bàsics 
realitzats per l’AMB en base a l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i com 

a necessitat de donar més amplitud de pas pels vianants que circulen per la vorera de 3 m 
amplada, doncs en disposar d’arbrat, el pas efectiu es redueix notablement. 

Com annex núm. 1 a la present Memòria s’incorporen un conjunt de fotografies de la zona 
d’influència del Projecte, per tal poder analitzar l’estat actual de l’emplaçament així com els 
elements que l’envolten. 

3.- PLANEJAMENT 

El tram d'intervenció de l'avinguda Pablo Picasso forma part del sistema viari del municipi de 
Cornellà de Llobregat i com tal es regeix pel vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, no 
suposant la solució adoptada en Projecte cap modificació del planejament existent. 

Dins de l’annex núm. 2 s’adjunta el plànol “Estat Actual - Plantejament Urbanístic” relatiu a 
aquesta zona, extret del geoportal de planejament urbanístic de l’AMB. 

4.- OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present Projecte és la correcta definició i justificació, a nivell de Projecte Executiu, 
de les obres de Reordenació de l’Avinguda Pablo Picasso al terme municipal de Cornellà de 
Llobregat, en el tram comprès entre el carrer de Salvador Dalí i el passatge de Dolors Almeda i 
Roig, amb els seus respectius encreuaments dels vials que hi avoquen i que son el carrer de 
Teodor Lacalle, carrer de la Vall d’Aran, carrer de Vicenç Ferrer, carrer de Maria Fortuny  
i passatge Salamanca.  

El Projecte inclou, d’acord amb el que exigeix la legislació actual, els documents Memòria, 
Plànols, Plec de Condicions Tècniques i Pressupost, necessaris per definir detalladament les 
obres que han d’efectuar-se i la forma de realitzar-les, assegurant-ne la normalització dels 
materials a emprar en les diferents unitats d’obra a executar amb la finalitat d’aconseguir els 
resultats desitjats i harmonitzar els punts de vista tècnic i econòmic, tant en fase de construcció 
com en la seva conservació i explotació posterior. 

Així mateix serveix per proporcionar als possibles Contractistes informació completa que els 
permeti valorar les obres a desenvolupar amb suficient precisió i amb això presentar les seves 
propostes d’actuació convenientment argumentades. 

5.- TOPOGRAFIA I GEOTÈCNIA 

Per a la redacció del Projecte es disposa de l’aixecament topogràfic facilitat per l’AMB i inclòs 
com annex núm. 3 a la present Memòria. 

Respecte de la geotècnia, estenent-se el Projecte en una zona urbana molt consolidada, sense 
modificació de la configuració preexistent i no preveient-se cap nou element amb consideració 
d'estructura, no ha estat necessari fer un reconeixement geotècnic concret. 
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6.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Com ja s’ha esmentat, actualment l'avinguda Pablo Picasso té una amplada de l’ordre de 30 m 
(dels quals 13 m són de vial) i consta de 2 carrils, amb un únic sentit de circulació, aparcament 
a 45º a les dues bandes en la pràctica totalitat del tram i voreres de 14 m i 3 m respectivament. 

Amb el Projecte, aquesta configuració es manté en la seva concepció global, si bé amb la 
reordenació de l’avinguda es modifica la vorera del costat oest, ampliant-se fins als 4,75 m 
transformant la banda d’aparcament de semi-bateria d’aquest costat en una banda en cordó. 

Formen part de les obres a realitzar dins del “Projecte per a la Reordenació de l’Avinguda 
Pablo Picasso al terme municipal de Cornellà de Llobregat”, les següents activitats, 

Demolicions i Trasllats 

Es procedirà a desmuntar i/o traslladar la senyalització vertical, el mobiliari urbà, els contenidors 
d’escombraries i els elements de mobiliari urbà, així com es retiraran els arbres afectats dintre de 
l’àmbit d’intervenció per esser reemplaçats per uns de nous. En la vorera que s’eixampla, la del 
costat oest, s’enderrocarà el paviment asfàltic en l’àmbit de la nova vorera, la vorada actual i la 
vorera complerta inclòs la seva base fins a 1,90 m de la línia de façana. En aquest darrer de  
1,90 m, es retirarà la rajola hidràulica i es deixarà la base de formigó actual. 

Estructures 

En Projecte no es preveu cap element nou amb consideració d'estructura. 

Sanejament 

Comprenen les obres relatives al desplaçament dels embornals actuals, situant-los en la nova 
alineació de la rigola i connectant-los a la xarxa de clavegueram municipal. S’inclou com  
annex núm. 4 la definició d’aquest sanejament. 

Destacar que no es preveu cap actuació en la xarxa de clavegueram actual, si bé es intenció 
de l’Ajuntament refer el tram compres entre el carrers de Salvador Dalí i Vicenç Ferre, previ a 
l’inici de l’actuació d’aquest Projecte. 

Ferms i Paviments 

La reordenació de l’avinguda Pablo Picasso inclou el refer i ampliar les voreres del costat oest 
entre el carrer de Salvador Dalí i el passatge de Dolors Almeda i Roig, amb els seus respectius 
encreuaments i l’actuació puntual en la vorera del costat est. Respecte del vial, es fresa la 
superfície i es pavimenta tota l’avinguda Pablo Picasso en el tram que ens ocupa amb una 
nova capa d’asfalt de trànsit. A l’annex núm. 5 es troba la justificació corresponent. 

Instal·lació d’Aigua 

La xarxa actual es manté, no preveient-se la necessitat de reemplaçar canonades ni de 
disposar nous traçats. Si serà necessari modificar la posició de l’armari actual de companyia 
situat davant del parc infantil, entre els carres de la Vall d’Aran i Vicenç Ferrer, per situar-lo en 
la nova alineació. 

Enllumenat 

El Projecte estableix disposar noves columnes d’enllumenat de 5 m d’alçada en la vorera  
que s’hi actua, la del costat oest i muntar llums tipus led de baix consum en tot el tram  
de carrer. Així doncs, la vorera oest disposarà de noves columnes i lluminàries, mentre  
que en la vorera est, es reemplaçaran dues columnes que es troben en mal estat i es muntaran 
noves lluminàries. 

A l’annex núm. 6 es poden consultar els càlculs d’aquesta instal·lació. 

Semaforització 

De totes les cruïlles en que el Projecte intervé, només es fa necessària l’adaptació de la 
semaforització en la trobada de l’avinguda Pablo Picasso amb el carrer de Salvador Dalí. 
L’actuació es bàsicament la de ressituar les columnes i reemplaçar els grups òptics per uns que 
siguin de tecnologia led i amb sistema d’avisadors acústics per a invidents; de les columnes, 
només serà necessària substituir una, que passarà de tipus bàcul a vertical. 

Xarxa de Reg i Jardineria 

Es planteja una nova xarxa de reg a tot l’àmbit de l’actuació, així com la plantació d’un nou 
arbrat en un substrat de grans dimensions de terra vegetal estructural que garanteixi un millor 
desenvolupant de les especies arbòries. La xarxa estarà formada per un ramal de reg de 
degoteig pels arbres amb programador automàtic connectat al sistema de telecomandament de 
l’Ajuntament i un ramal de boques de reg (annex núm. 7). 

Senyalització i Mobiliari 

Com que amb la nova urbanització de la zona no es modifica la mobilitat ni es canvien sentits de 
circulació, la senyalització actual es ressitua a la nova ubicació, contemplant-se en Projecte 
retirar-la previ a l’inici de les obres per a la posterior col·locació prèviament a la seva finalització. 

7.- SERVEIS EXISTENTS I EXPROPIACIONS 

Els terrenys on es projecta l’obra són tots ells de titularitat municipal, per la qual cosa la seva 
execució podrà iniciar-se de forma immediata. sense precisar-se cap tipus d’expropiació ni 
d’actuació prèvia especial. 
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Respecte dels serveis existents i la seva possible interferència amb les obres projectades, a 
l’annex núm. 8 s’inclou la documentació facilitada per les diferents companyies consultades i en 
el document núm. 2 del Projecte, els plànols representatius de la seva posició i traçat, tant per 
a les instal·lacions externes de companyia, línies de mitja i baixa tensió, prismes de 
telecomunicacions i xarxes d’aigua i de gas natural, com per a les instal·lacions municipals 
existents, clavegueram, enllumenat i semàfors. 

Complementàriament en el Projecte s’inclou l’execució d’una campanya exhaustiva de cales 
amb la finalitat de comprovar in situ la disposició i les característiques reals d’aquests serveis, 

En mantenir-se el traçat del vial actual i no modificar-se les alineacions de les voreres,  
només ampliant-se la vorera del costat oest, no són de preveure més afeccions que les 
relatives al reforç d’algunes arquetes i al posicionament de les seves tapes a les cotes 
definitives dels vials o paviments. Sí s'aprofita dins l'actuació prevista, per fer el soterrament 
d’una línia de baixa tensió d’Endesa que creua l’avinguda Pablo Picasso a l’alçada del 
passatge Salamanca i el d’una línia aèria de Telefònica, que travessa l’avinguda a la  
mateixa alçada que la de baixa tensió. 

8.- CONDICIONS GENERALS 

Tots els elements constituents de l’obra s’han projectat tenint en compte la normativa 
d’aplicació, quedant perfectament definits als Plànols que formen el document núm. 2 del 
present Projecte i els treballs corresponents es realitzaran conforme a les especificacions que 
es concreten en el seu Plec de Condicions Tècniques. 

A més les obres compliran amb totes les disposicions municipals que li siguin aplicables, 
participant en aquest sentit i durant tota la seva execució els serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. 

Pel que fa referència a les propietats i característiques dels components bàsics previstos, s’han 
establert considerant un període de vida útil de l’obra de 50 anys, condició que deurà tenir 
pressent el Contractista tant en els materials i equips a incorporar, com en els sistemes de 
construcció a adoptar, redactant al final de l’obra un “Pla de Manteniment” recollint les 
actuacions a programar en el temps per a garantir aquesta vida útil de l’obra. 

9.- CONTROL DE QUALITAT 

A l’annex núm. 9 s’inclou el Pla de Control de Qualitat a desenvolupar durant l’execució de les 
obres projectades. Les despeses originades per aquest concepte aniran a càrrec del 
Contractista fins a un màxim de 1,5% de l’import d’Execució Material del Projecte i la seva 
execució s’encarregarà, en fase d’obra, a un laboratori homologat triat entre una terna de 
possibles empreses. 

El Contractista presentarà a l’inici dels treballs, una relació dels assaigs que durà a terme 
seguint el contingut de l’annex indicat i de tot allò que en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte fa referència al tema. 

10.- SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 d’octubre) 
s’incorpora com annex núm. 10 al present Projecte “L’Estudi de Seguretat i Salut” de l’obra. 

El pressupost de l’Estudi s’ha inclòs com unitat independent en el Pressupost d'Execució del 
Projecte per import de SET MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS (7.780,00 €), amb una 
ocupació mitja de 8 treballadors. 

D’acord amb aquest Estudi, el Contractista redactarà, abans del començament de l’obra,  
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn i desenvolupin, en funció 
del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes en el mateix. 

11.- MEMÒRIA AMBIENTAL 

Com annex núm. 11 s'incorpora la “Memòria Ambiental” amb el corresponent “Estudi de Gestió 
de Residus”, establint i precisant plantejaments concrets i apropiats a les característiques de 
les obres dissenyades per a minimitzar el seu impacte ambiental, al mateix temps que es 
determinen les bases sobre les quals el Contractista haurà de instrumentalitzar les seves 
propostes concretes mediambientals. 

12.- PLA D’OBRA 

Prenent en consideració les unitats d'obra fonamentals que determinen els treballs projectats i 
els rendiments habituals dels equips especialitzats en el camp d'aquest tipus d'actuacions, 
s'han definit els terminis parcials i totals de les diferents activitats projectades. 

En aquest sentit s'ha considerat l’actuació com una obra lineal, de tal forma que s’estarà 
treballant en tots els tram a la vegada. El que si s’haurà de garantir en tot moment es un carril 
de circulació en l’avinguda, tal i com es recull en l’annex núm. 12 “Desviaments de trànsit  
i fases d’execució”. 

El termini que resulta per a l'execució de les obres corresponents és de sis (6) mesos,  
detallant-se a l’annex núm. 13 la planificació prevista per a les unitats més importants i establint-
se un ordre de prioritats amb el principal condicionament del procés constructiu plantejat.  

Per a totes les intervencions dissenyades, el Contractista tindrà en compte a l’hora de planificar 
i executar els treballs definits, que les obres projectades ho han estat en la consideració de no 
suposar afecció directa a l’entorn, mantenint en servei provisional durant tota l’actuació i amb 
un carril mínim de circulació, l’avinguda Pablo Picasso i els seus encreuaments, així com les 
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voreres i els passos de vianants existents, per la qual cosa haurà d’adaptar sense cost 
addicional, el seu programa operatiu, els seus processos d’execució i les seves condicions 
d’actuació, a aquestes circumstàncies. 

13.- TERMINI DE GARANTIA 

Segons el Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 
termini de garantia de les obres d’urbanització no podrà ser menor d’un any.  

No preveient-se cap tipus d’obra que justifiqui l’increment d’aquest temps, s'estableix en 
DOTZE MESOS el període de garantia de les obres projectades. 

14.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Es recull a l’annex núm.14 “Justificació de Preus” l’anàlisi particularitzat de les unitats 
d'execució que integren les actuacions proposades en el present Projecte i la seva 
descomposició en els elements simples que les determinen. 

Aquesta descomposició s’ha realitzat tenint molt especialment en compte les condicions 
específiques en les quals s'hauran de plantejar les obres definides i que s’han concretat en els 
apartats “Fases d’Execució” i “Pla d’Obra”, en particular la consideració de mantenir en servei 
provisional durant tota l’actuació i amb un carril mínim de circulació, l’avinguda Pablo Picasso i 
els seus encreuaments, així com les voreres i els passos de vianants existents. 

15.- REVISIÓ DE PREUS 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a un any, no s’aplicarà revisió de preus. 

16.- DECLARACIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU 

En el disseny i concepció de les actuacions definides en el present Projecte s’han observat les 
normatives tècniques, les normes de disciplina urbanística i les ordenances municipals que li 
són d’aplicació i concretament les exigències i requeriments establerts en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3/75 (Ordre Ministerial  
de 6 de febrer de 1976 i les seves modificacions posteriors), en la Instrucción de Carreteres, en 
el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/95 de 24 de març de 1995), en l'ordre del 
Ministerio de Vivienda sobre Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a 
l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats (ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer de 2010)  
i al Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció (Decret 161/01 de  
12 de juny de 2001). 

17.- ANNEXOS 

S’adjunten com annexos complementaris a la present Memòria, el “Àmbit d’actuació”, el 
“Planejament”, la “Topografia”, l’estudi del “Clavegueram”, dels “Ferms i paviments”, del 
“Enllumenat”, de la “Jardineria i reg” i els “Serveis existents”, així com la documentació 
corresponent al “Pla de Control de Qualitat”, al ’”Estudi de Seguretat i Salut”, a la “Memòria 
Ambiental (Estudi de Gestió de Residus)”, als “Desviaments de trànsit i fases d’execució”, al “Pla 
d’Obra”, a la “Justificació de Preus” i al “Pressupost per al coneixement de l’Administració”. 

18.- PRESSUPOST 

Com document núm. 4 al present Projecte s’acompanya la valoració del cost de l’obra de 
Reordenació de l’Avinguda Pablo Picasso al terme municipal de Cornellà de Llobregat que es 
deriva dels criteris indicats i per la definició que s’ha establert. 

Aquest pressupost resulta d’aplicar els amidaments de les diferents unitats d’obra als 
corresponents preus, puja a la quantitat de 381.237,27 euros. 

Pressupost d’Execució Material de l’obra  381.237,27 Euros 

Aquest import incrementat amb un 13 % de Despeses Generals i un 6 % de Benefici Industrial, 
dona la quantitat de 453.672,36 Euros, que incrementat amb el 21% d’IVA puja a un 
Pressupost General per Contracte de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS, 

Pressupost General per Contracte de l’obra  548.943,56 Euros 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la mateixa quantitat amb IVA de 
CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (548.943,56 Euros), ja que el cost de desviament dels serveis que 
es veuen afectats per l'obra es troben inclosos en el Pressupost General per Contracte d'aquesta. 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració  548.943,56 Euros 

19.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb l’art. 65 de la Llei de Contractes del Sector Públic, RD 3/2011, de 14 de novembre, 
per a l'import resultant per contracta per a l'execució de les obres i el seu termini, tal i com es 
justifica en l’annex núm. 15, es proposa que la classificació exigible als Contractistes que 
concorrin a la licitació de les obres sigui, 

Classificació Contractista  Grup G - Subgrup 6 - Categoria 3 

20.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present Projecte està format pels següents documents. 
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21.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

Amb els documents aportats es consideren suficientment definides les actuacions que hauran 
de portar-se a terme per l’execució de les obres definides en el “Projecte per a la Reordenació 
de l’Avinguda Pablo Picasso al terme municipal de Cornellà de Llobregat”, constituint les 
mateixes una obra completa i com a tal susceptible de ser lliurada per a l’ús general (art. 125 
del RD 1098/2001 de 12 d’octubre d’aprovació del Reglament de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques), pel que s’estima haver complert l’objectiu i en conseqüència es 
presenta a la consideració de la superioritat, sotmetent-lo a la seva consideració. 

22.- EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

El Projecte ha estat dirigit des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb En Xavier Segura, Director de Serveis de l’Espai Públic i  
En Josep Antoni Megias, Cap de Serveis de Projectes i Obres III i redactat per En Carlos Ruiz 
Soria, enginyer civil de l’empresa INTEC, Gestión Integral de Proyectos, S.L. i amb els criteris 
de disseny establerts per En Roger Méndez, arquitecte de l’AMB. 

Barcelona, juliol de 2017 L’AUTOR DEL PROJECTE 
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PROJECTE DE REORDENACIÓ DE L´AV. PABLO PICASSO
T.M. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
juliol de 2017

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Subcapítol 01  RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 F21QU015 ut Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i
transport a  l'abocador autoritzat o a magatzem municipal.

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

1 Tram 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F21QU025 ut Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i
transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal.

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

1 Tram 1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Protector semàfor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 F21QU045 ut Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal.

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

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21QU105 m Desmuntatge de barana metàl·lica o de fusta de qualsevol tipus i mida per a posterior recol·locació i enderroc
de fonament amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

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

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F21QU046 ut Desmuntatge de jardinera, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega i transport a zona exterior a l'àmbit d'obra
o a magatzem municipal, per a posterior recol·locació, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

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

1 Tram 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F21CV063 ut Desmuntatge de senyal de trànsit o informativa de qualsevol tipus i mida per a posterior recol·locació i demolició
d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

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

1 Tram 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 F2U90010 ut Desmuntatge i retirada de contenidor d'escombraries, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega i transport a
zona exterior a l'àmbit d'obra o a magatzem municipal, per a posterior recol·locació, inclòs acopi i custodia
durant l'execució de l'obra.

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

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F2U70010 ut Desmuntatge i retirada de bústia de correus, amb mitjans manuals i mecànics, amb enderroc de paviment i
ancoratge, extracció, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat i/o zona exterior a l'àmbit
d'obra o magatzem municipal, per a posterior recol·locació, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F2U80040 ut Desmuntatge, arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o magatzem municipal d'OPI, panell banderola de
mida mitjana (<3 m2) o similar, il·luminat interiorment, prèvia extracció de propaganda comercial i desconnexió
elèctrica, inclòs enderroc de paviment i extracció.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F2U70011 ut Arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o magatzem municipal de lavabo químic fixe tipus Poliklyn o
similar, inclòs l'enderroc del paviment, marxapeu i demès elements i l'extracció.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F2U70012 ut Muntatge de lavabo químic tipus Poliklyn o similar en lloc a decidir per Direcció d'Obra en les proximitats de
l'obra i durant tota l'execució, inclòs l'enderroc del paviment, la preparació de la base, l'ancoratge i el
connexionat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F21QU035 ut Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçària, inclòs demolició de la base de formigó i desconnexió de
la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat
o magatzem municipal.
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 Tram 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

13 F21QU115 m Desmuntatge de tanca de qualsevol tipus i mida per a posterior recol·locació i enderroc de fonament amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem
municipal, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

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

1 Tram 2
2 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 F21QU116 m Transport, col·locació i muntatge de tanca de qualsevol tipus i mida de recuperació, amb mitjans manuals i
mecànics, excavació i formació de fonaments, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal, totalment acabada, inclòs p.p. de reposició d'elements malmesos durant la manipulació.

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

1 Tram 2
2 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 F21H1A53 ut Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10/12 m d'alçària,
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, inclòs acopi i custodia durant
l'execució de l'obra.

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

1 costat vivendes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 costat corte ingles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Subcapítol 02  CATES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 F2220A13 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega, amb
les terres deixades a la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat de la cala o rasa amb material procedent
de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de les runes o terres sobrants a l'abocador.

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

1 Tram 1 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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3 Tram 3 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 02  ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROCS

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

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

1 Tram 3 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 2 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram 1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 621,000

2 F219U115 m2 Demolició de paviments asfàltics de fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió,
mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 1,000 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram 1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 935,000

3 F219W025 m2 Fresatge de paviments asfàltics, de fins a 5 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats de tapes i reixes i
càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

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

1 Tots els trams 4.750,000 4.750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.750,000

4 F219U215 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 1,000 85,000 0,300 25,500 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,500

5 F219U015 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de
runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 1,000 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 1 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,000

6 F219U035 m Demolició de rigola de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre
camió, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 1,000 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 1 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,000

7 F219U320 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades i base de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de runa sobre camió, incloent part proporcional de demolició manual a les vores de pericons,
façanes o  per serveis, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 1,000 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 139,000 0,300 -41,700 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 70,000 -70,000 C#*D#*E#*F#
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8 -1,000 209,000 -209,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 2 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
12 -1,000 131,000 0,700 -91,700 C#*D#*E#*F#
13 -1,000 139,000 0,700 -97,300 C#*D#*E#*F#
14 Tram 1 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 -1,000 89,500 -89,500 C#*D#*E#*F#
18 -1,000 131,000 0,300 -39,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 569,500

8 F219U321 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades mantenint la base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, incloent part proporcional de demolició manual a les vores
de pericons, façanes o  per serveis, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 1,000 139,000 139,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 209,000 209,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 1,000 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 139,000 139,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 1 1,000 89,500 89,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 908,500

9 F213U025 m3 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó armat, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre
camió, inclòs talls d'armadures, mesurat sobre perfil.

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

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 F219U216 ut Demolició d'embornal i connexió d'embornal a tub o pou, amb formació de tapa cega de formigó armat, amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 03  SISTEMA VIARI
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221U100 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics,
mesurat sobre perfil, incloent el refí de la superfície resultant.

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

1 Previsió flonjalls 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, incloent la descàrrega i totes les càrregues i transvasaments
intermedis de material per la utilització d'aplecs provisionals, mesurat sobre perfil.

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

1 Previsió flonjalls 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 F2A11000 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra seleccionada d'aportació, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 3 1,000 320,000 0,150 48,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 25,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 75,000 0,150 11,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 105,000 0,150 15,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 130,000 0,150 19,500 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 70,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#
8 Tram 1 1,000 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 170,000 0,150 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,750

4 F2A15000 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra adequada d'aportació, mesurat sobre perfil.

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

1 Previsió flonjalls 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F226U020 m3 Estesa, terraplenat i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb compactació del 95% PM (sense incloure
les terres), amb part proporcional de reperfilat de talussos, mesurat sobre perfil, amb l'anivellament, el refinat i
els possibles esgotaments inclosos, totalment acabat.

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

1 Tram 3 1,000 320,000 0,150 48,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 25,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 75,000 0,150 11,250 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 105,000 0,150 15,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 130,000 0,150 19,500 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 70,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#
8 Tram 1 1,000 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 170,000 0,150 25,500 C#*D#*E#*F#

11 Previsió flonjalls 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,750

6 F227R0UA m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació de fins el 98% PM.

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

1 Zones d'asfalt
2 Tram 3 1,000 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
11 Zones de vorera
12 Tram 3 1,000 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
17 Tram 2 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
20 Tram 1 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
23 Zones de formigó
24 Tram 3 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
26 Altres 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.323,500

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 03  SISTEMA VIARI
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F931201R m3 Base de tot-u reciclat, amb subministrament, transports, estesa i piconatge del material fins el 98% PM.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones d'asfalt
2 Tram 3 1,000 320,000 0,100 32,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 75,000 0,100 7,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 105,000 0,100 10,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 130,000 0,100 13,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 2 1,000 30,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 70,000 0,100 7,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 1 1,000 60,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 120,000 0,100 12,000 C#*D#*E#*F#
11 Zones de vorera
12 Tram 3 1,000 275,000 0,100 27,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 75,000 0,100 7,500 C#*D#*E#*F#
14 1,000 165,000 0,100 16,500 C#*D#*E#*F#
15 1,000 100,000 0,100 10,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#
17 -1,000 139,000 0,100 0,300 -4,170 C#*D#*E#*F#
18 -1,000 70,000 0,100 -7,000 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 209,000 0,100 -20,900 C#*D#*E#*F#
20 Tram 2 1,000 150,000 0,100 15,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 135,000 0,100 13,500 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
23 -1,000 131,000 0,100 0,700 -9,170 C#*D#*E#*F#
24 -1,000 139,000 0,100 0,700 -9,730 C#*D#*E#*F#
25 Tram 1 1,000 90,000 0,100 9,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 175,000 0,100 17,500 C#*D#*E#*F#
27 1,000 20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#
28 -1,000 89,500 0,100 -8,950 C#*D#*E#*F#
29 -1,000 131,000 0,100 0,300 -3,930 C#*D#*E#*F#
30 Zones de formigó
31 Tram 3 1,000 85,000 0,200 17,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,450

2 F9655385 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm, col·locada amb base de
formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Tram 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
12 Tram 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
15 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
21 Tram 3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
24 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
26 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
27 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
31 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
32 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
33 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
34 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
35 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
36 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
37 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
38 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
39 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
40 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
41 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
42 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
43 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
44 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
45 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
46 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
47 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
48 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 521,000

3 F9665385 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm, col·locada amb base de
formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Tram 1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
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5 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
6 Tram 3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
8 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
9 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

10 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4 F9675385 ut Vorada T3 esquadra interior o exterior de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb morter, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Tram 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 F9655388 m Vorada P1 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 100x8x20 cm, col·locada amb base de
formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Tram 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i base de formigó, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Voada T3 recte
2 Tram 1
3 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
13 Tram 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
16 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
22 Tram 3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
25 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
26 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
27 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
33 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
34 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
35 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
36 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
37 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
38 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
39 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
40 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
41 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
42 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
43 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
44 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
45 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
46 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
47 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
48 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
49 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
50 Vorada T3 corba
51 Tram 1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
52 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
53 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
54 Tram 2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
55 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
56 Tram 3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
57 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
58 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
59 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
60 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
61 Vorada esquadra
62 Tram 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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63 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
64 Tram 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
65 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
66 Tram 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
67 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
68 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
69 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
70 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
71 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
72 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,000

7 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i base de formigó, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Tram 1
2 Passatge Dolors Almeda i Roig 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 C#*D#*E#*F#
5 Embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 3 C#*D#*E#*F#
7 Embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

8 F985V027 ut Capçal per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model V57VG de Breinco o equivalent, amb peces
prefabricades centrals amb forma falca de formigó de 50x57x25 cm i peces especials extremes de 40x57x25
cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Tram 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F985V026 ut Peça mitjana per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model V57VG de Breinco o equivalent, amb peces
prefabricades centrals amb forma falca de formigó de 50x57x25 cm i amb peces especials extremes de
40x57x25 cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot inclòs, amb tall de peces especials.

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

1 Tram 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb
bomba o cubilot, estesa i vibració mecànica i acabat remolinat manual, inclòs tall de juntes d'1/3 del gruix, reg
de cura i part proporcional d'encofrats laterals, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Tram 1 320,000 0,150 48,000 C#*D#*E#*F#
2 8,500 0,150 1,275 C#*D#*E#*F#
3 102,000 0,150 15,300 C#*D#*E#*F#
4 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#
5 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 89,500 0,150 -13,425 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 131,000 0,150 0,300 -5,895 C#*D#*E#*F#
8 1,000 89,500 0,050 4,475 C#*D#*E#*F#
9 1,000 131,000 0,050 0,300 1,965 C#*D#*E#*F#

10 Tram 2 240,000 0,150 36,000 C#*D#*E#*F#
11 115,000 0,150 17,250 C#*D#*E#*F#
12 65,000 0,150 9,750 C#*D#*E#*F#
13 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
14 24,000 0,150 3,600 C#*D#*E#*F#
15 16,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
16 -1,000 131,000 0,150 0,700 -13,755 C#*D#*E#*F#
17 -1,000 139,000 0,150 0,700 -14,595 C#*D#*E#*F#
18 1,000 131,000 0,050 0,700 4,585 C#*D#*E#*F#
19 1,000 139,000 0,050 0,700 4,865 C#*D#*E#*F#
20 Tram 3 55,000 0,150 8,250 C#*D#*E#*F#
21 9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#
22 195,000 0,150 29,250 C#*D#*E#*F#
23 15,000 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#
24 40,000 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#
25 560,000 0,150 84,000 C#*D#*E#*F#
26 125,000 0,150 18,750 C#*D#*E#*F#
27 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#
28 12,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
29 -1,000 139,000 0,150 0,300 -6,255 C#*D#*E#*F#
30 -1,000 70,000 0,150 -10,500 C#*D#*E#*F#
31 -1,000 209,000 0,150 -31,350 C#*D#*E#*F#
32 1,000 139,000 0,050 0,300 2,085 C#*D#*E#*F#
33 1,000 70,000 0,050 3,500 C#*D#*E#*F#
34 1,000 209,000 0,050 10,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,275

11 F9E1U010 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera, color gris, de 20x20x4 cm, classe 1A segons Plec, col·locat a
l'estesa sobre base de morter de ciment de 3 cm de gruix (amb 200 kg de ciment per m3) i rejuntat amb
beurada de ciment pòrtland, incloent formació de juntes amb porexpan en cas de grans superfícies, tot inclòs
sense la base de formigó.

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

1 Tram 1 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
2 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
3 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
5 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
6 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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8 Tram 3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
9 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
11 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
12 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#
13 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.817,500

12 F9E1U112 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera de color gris de 20x20x8 cm, classe 1A segons Plec, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment i beurada de ciment pòrtland, incloent part proporcional de
peces especials, trobades a façana, guals, reposicions, totalment acabat.

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

1 Tram 1
2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2
4 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 3
6 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

13 F9F5U522 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm o 60x40 cm de recuperació, col·locades amb morter
pastat una a una, inclòs part proporcional de peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat amb
sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes plenes, totalment acabat.

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

1 Tram 1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

14 F9F5U521 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, tipus llosa vulcano acabat top complet, air clean
de Breinco o equivalent, col·locades amb morter pastat una a una, inclòs part proporcional de peces especials i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les
juntes plenes, totalment acabat.

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

1 Tram 1 2,000 12,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
2 3,000 9,000 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 28,000 0,400 22,400 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 2,000 36,000 0,400 28,800 C#*D#*E#*F#
5 3,000 9,000 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#
6 2,000 32,000 0,400 25,600 C#*D#*E#*F#
7 Tram 3 2,000 20,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 9,000 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#
9 2,000 30,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,800

15 F9F5U525 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó ratllat de 40x40x5 cm, tipus llosa vulcano acabat top complet, air
clean de Breinco o equivalent, col·locades amb morter pastat una a una, inclòs part proporcional de peces
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especials i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar les juntes plenes, totalment acabat.

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

1 Tram 1 4,600 0,800 3,680 C#*D#*E#*F#
2 6,200 0,800 4,960 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
4 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
5 Tram 2 6,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
6 1,600 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#
7 9,200 0,800 7,360 C#*D#*E#*F#
8 Tram 3 6,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
9 4,200 0,800 3,360 C#*D#*E#*F#

10 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
11 6,800 0,800 5,440 C#*D#*E#*F#
12 6,800 0,800 5,440 C#*D#*E#*F#
13 6,600 0,800 5,280 C#*D#*E#*F#
14 6,400 0,800 5,120 C#*D#*E#*F#
15 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,240

16 F9F5U511 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó botonat de 30x20x10 cm tipus llosa vulcano acabat top complet air
clean de Breinco o equivalent, col·locades a truc de maceta amb morter, inclòs part proporcional de peces
especials i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar les juntes plenes, totalment acabat.

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

1 Tram 1 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
2 22,000 0,600 13,200 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 22,000 0,600 13,200 C#*D#*E#*F#
5 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 3 24,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#
7 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
8 14,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
9 16,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#

10 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,800

17 F9V2U051 m Superstep de formigó, de 120x40x15 cm massís, color metall, tipus Breinco o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter, inclou que es mati les arestes inferiors de la peça en taller amb eines adequades (no es
podrà fer a l'obra amb radial), tot inclòs.

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

1 Tram 1 14,000 1,200 16,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
6 9,000 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#
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7 Tram 3 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
9 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

18 F991Z052 kg Acer S275JR en xapa i/o perfils laminats en calent, galvanitzat en calent, per a formació d'escocell, encintat per
separació de paviments, confinaments, etc., segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar soldat, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
de gruix variable (10 a 16 mm) soldats a la xapa i ancorats al formigó, incloent soldadures, juntes de dilatació
necessàries, els arrodoniments dels cantells vius i els forats pel drenatge, totalment acabat segon directrius de
Direcció d'Obra..

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

1 Escosell
2 Planxa 150 e 8 mm 2,000 0,800 6,280 10,048 C#*D#*E#*F#
3 Planxa 150 x 100 e 8 mm 2,000 1,200 15,700 37,680 C#*D#*E#*F#
4 Planxa 100 x 100 e 8 mm 2,000 1,200 12,560 30,144 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,400 12,560 20,096 C#*D#*E#*F#
6 Potes 8,000 0,150 12,560 15,072 C#*D#*E#*F#
7 Rigiditzadors 4,000 0,800 6,280 20,096 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 133,136 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)
9 -133,136 -133,136 C#*D#*E#*F#

11 Tram 1 13,000 133,136 1.730,768 C#*D#*E#*F#
12 Tram 2 19,000 133,136 2.529,584 C#*D#*E#*F#
13 Tram 3 11,000 133,136 1.464,496 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.724,848

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

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

1 Tots els trams 4.750,000 4.750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.750,000

20 F9H121V4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf BC50/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració modificat amb pols de pneumàtic de PFU, estesa i compactada, totalment acabat.

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

1 Tots els trams 4.750,000 0,040 2,400 456,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 456,000

21 F9WZV016 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguàs existents, fins a una mida
de 60 x 60 cm interior i una alçada mínima de recrescut de la tapa de 30 cm, amb enderrocs i recrescuts
enrasant a cota del nou paviment, amb reconstrucció de les parets de la tronera original i recol·locació del marc
i la tapa a cota definitiva, totalment acabat.

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

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000
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22 F9WZV026 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguàs
existents, per a mides superiors a 60 x 60 cm interior i una alçada mínima de recrescut de la tapa de 30 cm,
amb enderrocs i recrescuts enrasant a cota del nou paviment, amb reconstrucció de les parets de la tronera
original i recol·locació del marc i la tapa a cota definitiva, totalment acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 03  SISTEMA VIARI
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre si es demana, amb màquina autopropulsada.

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

1 Av Picasso
2 Banda aparcament linia 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Banda aparcament semibateria C#*D#*E#*F#
7 16,000 7,500 120,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,500 27,500 C#*D#*E#*F#
9 Banda aparcament motos C#*D#*E#*F#

10 16,000 3,500 56,000 C#*D#*E#*F#
11 Carril C#*D#*E#*F#
12 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
13 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
14 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
15 Carrer Maria fortuny C#*D#*E#*F#
16 Aparcament 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
17 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
18 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 Carrer St Vicenç Ferrer C#*D#*E#*F#
20 Aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
21 Carrer Teodor La Calle C#*D#*E#*F#
22 Aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
23 Carrer Salvador Dalí C#*D#*E#*F#
24 Aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
25 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#
26 Carril 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
27 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
28 Altres 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 674,500
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2 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre si es demana, amb màquina autopropulsada.

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

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Av Picasso
5 Parada bus 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 Contenidors 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Salvador Dalí
8 Conenidors 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixa superficial per a indicador de trànsit rodat i de vianants, amb pintura
acrílica reflectant blanca, blava o groga homologada amb microesferes de vidre si es demana, amb màquina
d'accionament manual i plantilles per a pintar els senyals, incloent el premarcatge i la neteja de les zones que
s'han de pintar.

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

1 Av Picasso
2 Aparcamement zona blava 25,000 7,000 0,100 17,500 C#*D#*E#*F#
3 6,000 5,750 0,100 3,450 C#*D#*E#*F#
4 Probicio estacionament 4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,950

4 FBA31100 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixes superficials per a indicador de trànsit rodat i de vianants, realitzat amb
pintura epoxi aplicada en dues capes, aplicació manual, amb un rendiment total de 300 gr/m2 de color, realitzat
manualment amb cintes i plantilles per a pintar les línies i superfícies, incloent el premarcatge, la configuració de
la línia o superfícies amb cintes adhesives i plantilles i la neteja de les zones que s'han de pintar a mà i amb
triclor.

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

1 Av Picasso
2 Prohibició parada 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 Pas de vianants 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
5 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
7 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
8 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

10 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
12 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
13 Fletxes 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#
14 Passatge de Dolonrs Almeda i Roig
15 Pas de vianants 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
16 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
17 Carrer Maria Fortiny
18 Pas de vianants 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
19 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
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20 Carrer Sant Vicenç Ferres
21 Pas de vinants 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
22 Stop 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
23 Fletxa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
24 Carrer Teodro Lacalle
25 Pas de vinants 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
26 Stop 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
27 Fletxa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 Carrer Salvador Dalí
29 Pas de Vianants 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
30 Fletxes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 779,000

5 FBBG0012 ut Triangle 700 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm amb doble plec de seguretat per a
eliminar les arestes vives, portant per la part posterior encolats en calent, dos o més rails rigiditzadors d'alumini.
Senyals tractades per conversió química d'alta durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color
xampany. Decoració mitjançant film reflectant EG enganxat per pressió serigrafiat amb tintes transparents. Amb
brides de 60 x 5 mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FBBG0021 ut Disc circular o octogonal 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm amb doble plec de
seguretat per eliminar les arestes vives, portant per la part posterior encolats en calent dos o més rails
rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió química d'alta durabilitat. Dors de placa lacada amb
pintura grassa de color xampany. Decoració mitjançant film reflectant EG enganxat per pressió, serigrafiat amb
tintes transparents. Amb brides 60 x 5 mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FBBG0040 ut Disc quadrat 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm amb doble plec de seguretat per
eliminar les arestes vives, portant per la part posterior encolats en calent dos o més rails rigiditzadors d'alumini.
Senyals tractades per conversió química d'alta durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color
xampany. Decoració mitjançant film reflectant E.G. enganxat per pressió, serigrafiat amb tintes transparents.
Amb brides de 60 x 5 mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FBBG0220 ml Suport circular d'alumini 60 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada (per a dos senyals de 600 mm) tipus Girod SL o
equivalent, amb cares exteriors estriades amb protecció amb anoditzat mínim 15 micres i amb tap superior. Tot
inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

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

1 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FBBG0230 ml Suport circular d'alumini 76 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada tipus Girod SL o equivalent amb cares exteriors
estriades amb protecció amb anoditzat mínim 15 micres i amb tap superior. Tot inclòs amb subministrament i
col·locació, formació de la base i ancoratge.

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

1 15,000 4,500 67,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,500

10 FBBG0320 ut Suport platina per a senyal en suport en banderola tipus Girod SL o equivalent, d'alumini amb l'abraçadora de
subjecció al suport inclosa. Tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 FBBG0410 ut Fonament de senyal de trànsit de dimensions 40 x 40 x 40 cm de formigó HM-20, amb l'enderroc del paviment,
l'apertura, el tapat del forat i la reposició del paviment, tot inclòs.

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 FBBG0420 ut Pilona tipus Barcelona de polietilè de 100 m. de diàmetre i fins 1.000 mm d' altura, color a determinar, tot inclòs
amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

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

1 13,000 0,625 8,125 C#*D#*E#*F#
2 22,000 0,625 13,750 C#*D#*E#*F#
3 10,000 0,625 6,250 C#*D#*E#*F#
4 Tram 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram 3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
11 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
12 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,125

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 04  SANEJAMENT
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F219V010 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1
2 Embornals 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexions a pou 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Tram 2 C#*D#*E#*F#
12 Emborrnals 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
13 Conexions a pou 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 Tram 3 C#*D#*E#*F#
20 Embornals 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
21 Conexions a pou 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
22 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
23 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
24 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
26 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
29 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,000

2 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 1
2 Embornals 8,000 4,000 0,600 0,800 15,360 C#*D#*E#*F#
3 Connexions a pou 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 0,600 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,000 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,500 0,600 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,500 0,600 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
11 Tram 2
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12 Emborrnals 6,000 4,000 0,600 0,800 11,520 C#*D#*E#*F#
13 Conexions a pou 1,000 3,500 0,600 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,000 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
19 Tram 3
20 Embornals 9,000 4,000 0,600 0,800 17,280 C#*D#*E#*F#
21 Conexions a pou 1,000 4,500 0,600 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,500 0,600 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
26 1,000 5,500 0,600 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#
27 1,000 9,000 0,600 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
29 1,000 9,000 0,600 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,660

3 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, incloent la descàrrega i totes les càrregues i transvasaments
intermedis de material per la utilització d'aplecs provisionals, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 1
2 Embornals 8,000 4,000 0,300 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
3 Connexions a pou 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 0,600 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 0,600 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,500 0,600 0,600 2,340 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,500 0,600 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
11 Tram 2
12 Emborrnals 6,000 4,000 0,300 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
13 Conexions a pou 1,000 3,500 0,600 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,000 0,600 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,000 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
19 Tram 3
20 Embornals 9,000 4,000 0,300 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
21 Conexions a pou 1,000 4,500 0,600 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,500 0,600 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#
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25 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
26 1,000 5,500 0,600 0,600 1,980 C#*D#*E#*F#
27 1,000 9,000 0,600 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
29 1,000 9,000 0,600 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,340

4 F228V011 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres, amb terres de la pròpia excavació, per a una
amplada en el fons de rasa inferior a 1,50 m i fins a 3 m de profunditat, estesa, anivellat i compactació al 95%
PM en primeres tongades i al 98 % PM en tongada de coronació, mesurat sobre perfil.

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

1 Tram 1
2 Embornals 8,000 4,000 0,300 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
3 Connexions a pou 1,000 2,000 0,600 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 0,600 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 0,600 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,000 0,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,500 0,600 0,400 1,560 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,500 0,600 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
11 Tram 2
12 Emborrnals 6,000 4,000 0,300 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
13 Conexions a pou 1,000 3,500 0,600 0,400 0,840 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,000 0,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,000 0,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,000 0,600 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,000 0,600 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,000 0,600 0,400 0,720 C#*D#*E#*F#
19 Tram 3
20 Embornals 9,000 4,000 0,300 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
21 Conexions a pou 1,000 4,500 0,600 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,000 0,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,000 0,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,500 0,600 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,000 0,600 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
26 1,000 5,500 0,600 0,400 1,320 C#*D#*E#*F#
27 1,000 9,000 0,600 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,000 0,600 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
29 1,000 9,000 0,600 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,000 0,600 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,240

5 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres amb sauló garbellat d'aportació (inclou el
subministrament), per a una amplada en el fons de rasa inferior a 1,50 m i fins a 3 m de profunditat, estesa,
anivellat i compactació al 95% PM en primeres tongades i al 98 % PM en tongada de coronació, mesurat sobre
perfil.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 F21DU015 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de formigó inclòs, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

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

1 Previsió 15,000 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 04  SANEJAMENT
Subcapítol 02  CANONADES

1 FD7JM230 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 kN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub,
segons norma pr EN 13.476 (canonades estructurades per a sanejament), col·locat amb base de formigó i
reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 cm sobre el tub, tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

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

1 Tram 1
2 Connexions a pou 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

10 Tram 2
11 Conexions a pou 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 Tram 3
18 Conexions a pou 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
19 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
24 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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27 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,500

2 FD7I0020 m Tub de PVC alveolar corrugat (interior llis, exterior corrugat) color teula diàmetre nominal 200 mm tipus Sanecor
de Uralita o equivalent, rigidesa circumferència SN > 6 kN/m2, segons norma pr EN 13.476 (canonades
estructurades per a sanejament), inclou la unió per copa, la junta elàstica i els maneguets d'empalmaments
entre tub ranurat i tub llis, tot comprès amb subministrament i col·locació.

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

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FD1ZV010 ut Entroncament i connexió de clavegueró de qualsevol diàmetre amb tub de la xarxa primària en els trams que no
són pous o troneres de registre, realitzat mitjançant el tallat en forma obliqua del tub de la xarxa secundària, fent
un forat amb broca en el tub de la xarxa primària i rejuntant la zona de contacte amb Sikadur 31 o equivalent i
després massissat amb formigó HM-20/B/10/I, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 Tram 1
2 Embornals 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2
4 Emborrnals 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 3
6 Embornals 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

4 FD90S005 m3 Recobriment protector exterior de formigó de resistència 15 N/mm2, per a claveguera amb formigó de
consistència tova i mida d'àrid inferior a 10 mm, per a solera, laterals i cobriment de les canonades de
sanejament, formigó assentament de pous de registre, embornals i troneres, vibrat i curat, abocat amb dúmper o
carretó, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 ED14DB31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm
de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, tot comprès amb subministrament i
col·locació.

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 04  SANEJAMENT
Subcapítol 03  OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

1 FDB23469 ut Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix mínim per a pou de 1,20x1,20 m per a tub de fins a 80 cm
interior, inclou mitja canya de formigó per garantir la continuïtat de les aigües, tot comprès amb subministrament
i col·locació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDD2S015 m Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment,
elaborat a l'obra amb formigonera, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FDDZ0001 ut Bastiment i tapa pou, model SOLO 7SP de Norinco o equivalent, de fosa dúctil D-400, diàmetre pas lliure 700
mm, amb marc aparent quadrat de 900x900 mm, pes total de 126 kg, amb l'anagrama municipal del servei i
col·locada amb formigó, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 Tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FD5J6F0E ut Caixa per a embornal sifònic 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, segons model homologat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 Tram 1
2 Embornals 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2
4 Emborrnals 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 3
6 Embornals 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

5 FD5ZJJJ4 ut Subministrament i col·locació de bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm
exteriors per a trànsit pesat, segons model homologat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, col·locat amb
morter, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 Tram 1
2 Embornals 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2
4 Emborrnals 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 3
6 Embornals 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

6 FDDZ51DU ut Graó per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de polipropilè, col·locat amb morter mixt,
elaborat a l'obra, tot inclòs amb subministrament i col·locació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 3 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 04  SANEJAMENT
Subcapítol 04  INSPECCIÓ DE XARXA

1 FDZ10010 m Inspecció interior de xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmera de vídeo, incloent els desplaçament
d'equips i la redacció i lliurament a Direcció d'Obra de l'informe final resultant de la inspecció, totalment acabat,
amb neteja prèvia per poder passar la càmera, tot comprès.

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

1 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 05  ENLLUMENAT
Subcapítol 01  ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

1 F21H001 u Desmuntatge de bàcul o columna i posterior muntatge de fins a 10 m d'alçària, inclòs demolició i reposició de
base de formigó i desconnexió i posterior connexió a la xarxa d'enllumenat públic, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runes i materials sobrants a abocador autoritzat o magatzem municipal i posterior
instal·lació a situació definida per Direcció d'Obra, incloent posta a terra (col·locació de placa de terra i connexió
a la columna) i connexió equipotencial amb la resta de la instal·lació (connexió de la placa amb el cable de terra
de la resta de la instal·lació), tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

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

1 costat corte ingles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 costat habitatges 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 T unitats m
2 costat corte ingles 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, tot
inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 T unitats
2 costat corte ingles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de Benito
(prototip per a AMB) o equivalent, tot inclòs amb subministrament i col·locació amb morter.

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

1 costat corte ingles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FG31B010 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniguet
d'empalmament termoretràctil i cintes, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 costat corte ingles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en
tub.

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

1 T unitats m
2 costat corte ingles 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 FG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb aïllament PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

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

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra, tot inclòs amb
subministrament i col·locació a fons de rasa.

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

1 T unitats m
2 costat corte ingles 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 F222U107 m Excavació manual i càrrega de terres de rasa per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i compactació per capes
amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent el refí de la superfície resultant i la
banda de senyalització, totalment acabat.

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

1 T unitats m
2 costat corte ingles 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000
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10 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis i càrrega dels materials sobrants i
transport a l'abocador, així com reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació, tot inclòs amb el subministrament de les terres necessàries.

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

1 costat corte ingles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 05  ENLLUMENAT
Subcapítol 02  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

1 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis i càrrega dels materials sobrants i
transport a l'abocador, així com reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació, tot inclòs amb el subministrament de les terres necessàries.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F222U107 m Excavació manual i càrrega de terres de rasa per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i compactació per capes
amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent el refí de la superfície resultant i la
banda de senyalització, totalment acabat.

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

1 Zona quadre existent
2 L1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 L2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 L3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 L4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 F222U104 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent el refí de la superfície resultant i la banda de
senyalització, totalment acabat.

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

1 L1 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
5 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
7 L2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
8 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 L4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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11 L2+L3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,500

4 F222U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70 cm, amb prisma formigonat de 40x40
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. incloent
banda de senyalització, totalment acabat.

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

1 L1+L2+L3+L4 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 L1 396,000 396,000 C#*D#*E#*F#
2 L2 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#
3 L3 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 L4 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 903,000

6 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en
tub.

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

1 L1 396,000 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

7 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació
en tub.

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

1 L2 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

8 FG31INT1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 16
mm² i fins a 4 conductors, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb
subministrament i col·locació en tub.

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

1 L3 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

9 FG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb aïllament PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

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

1 RASA MECÀNICA T LONGITUD
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2 Creuaments 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Guals 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra, tot inclòs amb
subministrament i col·locació a fons de rasa.

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

1 L1 396,000 396,000 C#*D#*E#*F#
2 L2 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#
3 L3 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 L4 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 903,000

11 FG31B010 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniguet
d'empalmament termoretràctil i cintes, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 L2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 L3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, tot
inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de Benito
(prototip per a AMB) o equivalent, tot inclòs amb subministrament i col·locació amb morter.

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per
a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar
obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i
instal·lació.

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

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 05  ENLLUMENAT
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Subcapítol 03  PUNTS DE LLUM

1 FHQNA001 u Projector model Floodlight 20 mini LED de 107W de potència amb òptica PL52 de Potència de Siteco o
equivalent. Temperatura de color 3000 K. Carcassa i unió de màstil d'alumini colat, ferro de mica Siteco® (DB
702S); coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG), carcassa del mòdul LED i coberta unides
inseparablement. Amb protecció IP66, SK II i IK08. Inclou electrònica operativa LED controlada per
microprocessador, equip electrònic regulable amb entrada 1-10V i tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment
instal·lat i provat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FHQNA002 u Projector model Floodlight 20 micro LED de 29 W de potència amb òptica PL43 de Siteco o equivalent.
Temperatura de color 4000 K. Carcassa i unió de màstil d'alumini colat, ferro de mica Siteco® (DB 702S);
coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG), carcassa del mòdul LED i coberta unides inseparablement.
Amb protecció IP66, SK II i IK08. Inclou electrònica operativa LED controlada per microprocessador, equip
electrònic regulable amb entrada 1-10V i tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment instal·lat i provat.

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

1 De L1 a L20 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FHM1UH22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament i norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó (inclou excavació i dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (amb caixa de
connexions i protecció) i la presa de terra. Totalment instal·lada, anivellada i provada.

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 05  ENLLUMENAT
Subcapítol 04  QUADRES DE COMANDAMENT, ESCOMESES I TAXES

1 PAIIM001 ut Per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, incloent projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions
d'entitat autoritzada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FHGAS011 ut Comprovacions de l'estat de l'aïllament del cablejat (es verificarà l'estat de l'aïllament del cablejat de la línia a la
que es connectarà la nova instal·lació abans de realitzar cap treball de qualsevol tipus a l'obra), inclòs emissió
del informe i comunicació a l'Ajuntament.

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

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

Euro

PROJECTE DE REORDENACIÓ DE L´AV. PABLO PICASSO
T.M. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
juliol de 2017

AMIDAMENTS Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 06  XARXA D'AIGUA I REG
Subcapítol 01  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FJMZUZMB ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 1,5 m3/h, incloent els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, les connexions, els permisos i els accessoris. Partida alçada a justificar segons pressupost
de la companyia aigües.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FJMZUZPP ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 6m3/h, incloent els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, les connexions, els permisos i els accessoris. Partida alçada a justificar segons pressupost
de la companyia aigües ref. 1104/AMB.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDK3UR41 u Pericó de 180 x 70 x 70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base drenant de graves,
lliscada i impermeabilitzada, incloent tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb
tirador ocultable, totalment acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDK2UZ35 u Pericó per una o dos claus de reg, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades
amb morter i sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre, incloent l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, passatubs, subministrament i col·locació de tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm de
resistència C-250 i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FN3G2A74 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50
(per a tub de 2´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC, portajuntes a pressió, tancament de polietilè
HDPE i juntes d'estanqueïtat d'etilè propilè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada, totalment instal·lada.

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

1 BOQUES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 REG
3 font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F222U452 m Excavació manual de rasa per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent subministrament i col·locació de banda de
senyalització.

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de
gruix totalment arrebossades amb morter i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm
de diàmetre, incloent l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, tapa de fosa dúctil de 42 x 42 cm de
resistència D-250 amb tancament de seguretat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada.

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

1 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FDG5U301 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa i dau
de recobriment de 40 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I inclòs.

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

1 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 F222UZ50 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm, incloent el
piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, amb subministrament i col·locació de banda de
senyalització.

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

1 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

10 FFB1UZ30 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics,
incloent part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada.

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

1 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

11 FJS1UZ10 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250 mc, amb brida d'entrada
rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i juntes en
EPDM, equipada amb vàlvula, incloent accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE
electrosoldats o metàl·lics i la seva col·locació.

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

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

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 06  XARXA D'AIGUA I REG
Subcapítol 02  XARXA DE REG AUTOMATIC

1 F222U452 m Excavació manual de rasa per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent subministrament i col·locació de banda de
senyalització.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F222UZ50 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm, incloent el
piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, amb subministrament i col·locació de banda de
senyalització.

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

1 ESCOMESSA A CADA SECTOR 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3 FDG5U301 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa i dau
de recobriment de 40 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FFB1UZ30 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics,
incloent part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada.

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FFB2945U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

7 FFB2735U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada.

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

1 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

8 FJSFUZ05 u Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable,
format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120
mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat d'obertura manual,
drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula, incloent tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i provada, dins de pericó.

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

1 G1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 G2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDK2UZ40 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm
de gruix totalment arrebossades, sobre base drenant de 20 cm de grava, incloent l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, subministrament i col·locació de marc i tapa articulada de fosa dúctil de 62 x 62 cm de
resistència B125 amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, tipus Norfond, així com qualsevol altre
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

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

1 G1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 G2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FJSAUZ20 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'equip programador tipus Samclabox, de 85 x 80 x 95 mm,
alimentat amb pila de 9 Vc. i sortida per 4 estacions, comunicat mitjançant radiofreqüència, activació manual
amb un imant, electrònicament amb consola i de manera remota per Internet, incloent subministrament,
col·locació i la seva configuració.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FJSAUZ50 U Consola de control per a equips Samclabox, incloent: consola, funda, punter, llapis de memòria USB,
carregador a 220 V i carregador per vehicle, totalment configurada i provada.

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

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

12 FJSAUZ10 U Subministrament, configuració, alta de la instal·lació i posada en marxa d'equip repetidor de 85 x 80 x 95 mm
tipus Samcla, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica que es comunica amb la resta d'equips dels
sistema mitjançant radiofreqüència.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FJS5UZ02 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de degoter integrat autocompensant i
antisucció cada 0,30 m, tipus Unitecline, amb un total de 7 u de goters de 3,5 l, finalitzada amb tap terminal i
collar de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns, incloent la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el
soterrament a 15 cm, amb subministrament i col·locació.

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

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

14 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

15 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de goteig, incloent arqueta antivandàlica verda
rodona HDPE injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves, amb subministrament i
col·locació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada, amb
subministrament i col·locació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 07  JARDINERIA
Subcapítol 01  PLANTACIONS

1 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge, tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FRA4UZP6 u Subministrament, plantació de Jacaranda Mimosifolia de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor
de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el primer any, incloent
l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la
terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS
superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com
el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i
2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la
subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FRA4NP01 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Chitalpa Tashkentensis, Schinus Terebinthifolia, Pistacia Chinensis,
Corylus Colurna, Tipuana tipus (segons decisió definitiva consensuada amb Direcció d'Obra) de 20/25 cm de
perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i en garantia durant el
primer any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m,
la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub
d'aireig de 60 mm, així com el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta
tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons de goma
per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en cas
d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

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

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

4 FRA4UZP2 u Subministrament, plantació de Celtis Australis de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª
qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el primer any, incloent l'acopi
provisional en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per
substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al
5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com el
subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la
subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FRA4CZ01 u Subministrament, plantació d' arbre, multitronc, tipus Jacaranda Mimosifollia, en contenidor de 1ª qualitat
segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el primer any, incloent l'acopi
provisional en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 2 x 2 x 1 m, la substitució de la terra per substrat
de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%,
ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com el
subministrament i col·locació de tutor de fusta format per 4 rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m
de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció
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i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari
fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR3PU100 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 6 mm, amb %MO SMS superior al 3% estes amb mitjans mecànics i manuals en talussos
d'excavació, incloent el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment
dels forats de plantació, mesurat sobre perfil acabat, unitat totalment acabada.

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

1 1,000 33,000 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 F221UX10 m3 Formació i rebliment de rasa correguda sota plantacions d'arbres de 1,6 m d'amplària i 60 cm de profunditat,
incloent l'excavació per a formació de caixa abans del paviment de sauló a la futura ubicació dels arbres, per
mitjans mecànics o manuals, en terres de qualsevol tipus, la càrrega sobre camió i utilització per a formació de
dunes, així com el subministrament de barreja de sòl estructural format per 70% de grava de granulat reciclat
de formigó de 40-70 mm i 30% de sauló de tall, l'aportació de la grava en tongades de 25 cm de gruix,
compactació, aportació de sauló i regs fins a la colmatació i la col·locació de una làmina de geotèxtil 300 g/m2,
unitat totalment acabada.

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

1 3,000 0,600 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
2 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,600 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
4 3,800 0,600 1,400 3,192 C#*D#*E#*F#
5 3,800 0,600 1,400 3,192 C#*D#*E#*F#
6 3,000 0,600 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
7 3,800 0,600 1,400 3,192 C#*D#*E#*F#
8 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#
9 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#

10 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#
11 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#
12 10,600 0,600 1,400 8,904 C#*D#*E#*F#
13 3,800 0,600 1,400 3,192 C#*D#*E#*F#
14 10,200 0,600 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#
15 1,100 0,600 1,400 0,924 C#*D#*E#*F#
16 3,000 0,600 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
17 3,000 0,600 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
18 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#
19 10,800 0,600 1,400 9,072 C#*D#*E#*F#
20 3,800 0,600 1,400 3,192 C#*D#*E#*F#
21 3,000 0,600 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
22 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#
23 9,400 0,600 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 121,716

8 FD5AZUP1 m Formació de rasa de drenatge de profunditat variable entre 0,5-1,5 m i amplada de 40 cm, amb piconatge del
fons i formació de pendents, incloent l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge
ranurat de PVC de 110 mm, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades de 20 cm i un
geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, el reomplert amb terres de l'excavació, la compactat final i
connexió a la xarxa, així com tots els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra acabada i en
funcionament.

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

1 19,000 1,100 20,900 C#*D#*E#*F#
2 12,000 1,100 13,200 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#
4 52,000 1,100 57,200 C#*D#*E#*F#
5 14,000 1,100 15,400 C#*D#*E#*F#
6 32,000 1,100 35,200 C#*D#*E#*F#
7 20,000 1,100 22,000 C#*D#*E#*F#
8 9,000 1,100 9,900 C#*D#*E#*F#
9 19,000 1,100 20,900 C#*D#*E#*F#

10 0,000 1,100 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,500

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 02  ELEMENTS URBANS

1 F2Q90010 UT Recol·locació de contenidor d'escombraries existent, inclòs transport, totalment acabat.

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

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 F2Q70010 UT Recol·locació de bústia de correus existent, incloent els treballs d'enderroc del paviment, ancoratges,
construcció de pedestal i reposició del paviment, totalment acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F2Q80040 UT Recol·locació d'OPI o panell banderola mida mitjana (< 3 m2) amb propaganda comercial il·luminat internament
al lloc indicat per la Direcció d'Obra, incloent tots els treballs d'enderroc del paviment, construcció dels
fonaments, ancoratges, reposició del paviment i nova escomesa i connexionat elèctrica, totalment acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQ21U020 U Subministrament i col·locació de paperera de 60 l galvanitzada, totalment acabada, inclòs ancoratges al
paviment i reposició d'aquest.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 J060AC0B UT Execució de forat amb sonda rotativa de fins 100 mm de diàmetre i 220 mm de llargària i extracció del material
perforat, incloent la neteja del forat amb aire comprimit, la càrrega, el transport i el cànon d'abocada dels
materials extrets, totalment acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 09  SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 01  ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

1 FHMZU010 u Desplaçament columna de semaforització existent de fins a 8 m d'alçada, comprenen el desconnexionat, la
demolició del fonament actual, desenbridat de la columna, trasllat de la columna, acopi temporal a magatzem i
posterior muntatge al lloc indicat per Direcció d'Obra. Inclou nou fonament per la columna d'enllumenat de
dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de formigó HA-25, amb els perns i la plantilla d'ancoratge i els conductes de
PVC corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre, el cablejat interior i el cablejat de la llumenera, així com
l'apertura i el tapat del forat. Totalment instal·lada, anivellada, connexionada i provada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 09  SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 02  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

1 F2220A13 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega, amb
les terres deixades a la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat de la cala o rasa amb material procedent
de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de les runes o terres sobrants a l'abocador.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F2226A18 m3 Excavació de rases i pous d'amplada al fons de la rasa inferior a 0,80 m i fins a 3 m de profunditat amb mitjans
manuals en terres de qualsevol tipus, mesurat sobre perfil, amb extracció a la vora dels productes resultants.

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

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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3 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

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

1 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 0,400 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,400 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 0,400 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,560

4 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa i dau
de recobriment de 30 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

5 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,60 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

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

1 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 0,400 0,600 2,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,920

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, disposada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora, subministrament i col·locació.

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

7 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, tot inclòs amb subministrament i
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col·locació.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, tot inclòs amb subministrament i col·locació amb morter.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FG319234 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 armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació
en tub.

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

10 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra, tot inclòs amb
subministrament i col·locació a fons de rasa.

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000
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Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 09  SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol 03  PUNTS SEMAFÒRICS

1 FBS1J011 u Columna per a semàfors de fins a 4 m d'alçada i 150 mm de diàmetre amb gruix normal i 30 cm d'empotrament,
tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i dos focus, amb sistema òptic
rectangular, amb figuri vermell indicant alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc, òptica de leds i sistema acústic
de senyalització telecomandat per a invidents tipus passblue, tot inclòs amb subministrament, col·locació i
proves de funcionament.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PCNOU012 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, Optical leds, tot
inclòs amb subministrament, col·locació i proves de funcionament.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 10  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ
Subcapítol 01  XARXA BT
Nivell 4 01  OBRA CIVIL

1 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous, d'amplària de fons inferior a 0,80 m i fins a 3 m de profunditat,
en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil, amb extracció a la vora dels productes
resultants, incloent possibles esgotaments, unitat totalment acabada.

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

1 Rases en vorera 25,000 0,600 0,400 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
2 Rases calçada 25,000 1,000 0,400 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

2 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a 0,80 m i profunditat
màxima 3 m, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil, amb extracció a la vora dels
productes resultants, incloent ajudes manuals possibles esgotaments, unitat totalment acabada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases en vorera 25,000 0,600 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
2 Rases calçada 25,000 1,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

3 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària en el fons de rasa inferior
a 0,80 m i fins a 3 m de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95% PM en primeres
tongades i 98% PM a la tongada de coronació, totalment acabat.

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

1 Rases en vorera 25,000 0,600 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Rases en calçada 25,000 0,550 0,400 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

4 F2A1UB06 m3 Subministrament de sauló garbellat de préstec, amidament sobre perfil, inclòs transport a obra, descàrrega i
estès.

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

1 Rases en vorera 25,000 0,200 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F2A1UB05 m3 Subministrament de sauló sense garbellar de préstec, qualitat mínima sòl adequat segons PG-3, amidament
sobre perfil, inclòs transport a obra, descàrrega i estès.

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

1 Rases en vorera 25,000 0,400 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Rases en calçada 25,000 0,550 0,400 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

6 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot o bomba.

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

1 Rases en calçada 25,000 0,450 0,400 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

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

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

1 Rases en calçada 25,000 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 FDGZU050 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització, per avís de instal·lacions existents, subministrament i col·locació inclòs.

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

1 Rases en vorera 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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2 Rases en calçada 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 FDGZPC21 m Placa de polietilè de protecció per col·locar a sobre de instal·lació, subministrament i col·locació inclòs.

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

1 Rases en vorera 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Rases en calçada 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

10 FDGZF003 m Protecció de serveis per creuaments o paral·lelismes amb plaques de fibrociment lliure d'amiant de 60 x 30 x 1
cm cobrint completament el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de
l'empresa de distribució, subministrament i col·locació inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FDGZF002 m Protecció de rasa de serveis amb poca profunditat mitjançant placa d'acer de 55 x 33 x 0,8 cm cobrint
completament el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de
distribució, subministrament i col·locació inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per
a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar
obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i
instal·lació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 10  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ
Subcapítol 01  XARXA BT
Nivell 4 02  INSTAL·LACIONS

1 XPAES019 ut Per l'abonament a Fecsa-Endesa de les despeses per l'obra mecànica (soterrament, estesa de línies i retirada
d'elements), permisos, projecte i supervisió d'obra, corresponent a la valoració de la companyia amb sol·licitud
0561575.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 10  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ
Subcapítol 04  XARXA D'AIGÜES

1 XPAAF001 PAJ Partida alçada a justificar segons pressupost de la companyia per desplaçament d'armari existent per anàlisi de
la xarxa, incloent l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 10  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ
Subcapítol 07  XARXA TELECOMUNICACIONS
Nivell 4 01  OBRA CIVIL

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

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

1 Passatge Salamanca 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 F219U115 m2 Demolició de paviments asfàltics de fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió,
mesurat sobre perfil.

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

1 Passatge Salamanca 1,000 25,000 0,450 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

3 F2220A13 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega, amb
les terres deixades a la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat de la cala o rasa amb material procedent
de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de les runes o terres sobrants a l'abocador.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F2226A18 m3 Excavació de rases i pous d'amplada al fons de la rasa inferior a 0,80 m i fins a 3 m de profunditat amb mitjans
manuals en terres de qualsevol tipus, mesurat sobre perfil, amb extracció a la vora dels productes resultants.

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

1 Passatge Salamanca 3,000 0,450 1,200 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,620

5 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge Salamanca 25,000 0,450 1,200 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

6 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa i dau
de recobriment de 30 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,60 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

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

1 Passatge Salamanca 25,000 0,450 1,000 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, disposada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora, subministrament i col·locació.

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per
a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar
obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i
instal·lació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  GESTIÓ EXTERNA

1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la
càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric.

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

1 357,000 357,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,000

2 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

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

1 357,000 357,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,000

3 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la
càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric.

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

1 Asfalt 985,000 0,200 197,000 C#*D#*E#*F#
2 5.013,000 0,050 250,650 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 42,250 42,250 C#*D#*E#*F#
4 Vorades 470,000 0,200 0,250 23,500 C#*D#*E#*F#
5 Rigoles 470,000 0,200 0,050 4,700 C#*D#*E#*F#
6 Paviment 1.208,000 0,250 302,000 C#*D#*E#*F#
7 Mur 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Embornals 24,000 0,700 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,140

4 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

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

1 Asfalt 985,000 0,200 197,000 C#*D#*E#*F#
2 5.013,000 0,050 250,650 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 42,250 42,250 C#*D#*E#*F#
4 Vorades 470,000 0,200 0,250 23,500 C#*D#*E#*F#
5 Rigoles 470,000 0,200 0,050 4,700 C#*D#*E#*F#
6 Paviment 1.208,000 0,250 302,000 C#*D#*E#*F#
7 Mur 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Embornals 24,000 0,700 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,140

5 F2R3INT1 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de residus especials de qualsevol tipus inclòs temps d'espera
per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric.

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

1 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

6 F2RAINT1 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials de qualsevol tipus, entre altres amb codi 170407
(elements metàl·lics), 170203 (elements plàstics) i 170302 (elements impermeabilització) segons la Llista
Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

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

1 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST AV PICASSO CORNELLA
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 HZZZ0001 PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut desglossat del Projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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ED14DB31P-1 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, tot
comprès amb subministrament i col·locació.

35,86 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F213U025P-2 m3 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó armat, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa sobre camió, inclòs talls d'armadures, mesurat sobre perfil.

55,16 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

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

2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

F219U035P-4 m Demolició de rigola de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

F219U115P-5 m2 Demolició de paviments asfàltics de fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics i càrrega de
runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

F219U215P-6 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió,
mesurat sobre perfil.

24,63 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F219U216P-7 ut Demolició d'embornal i connexió d'embornal a tub o pou, amb formació de tapa cega de
formigó armat, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat
sobre perfil.

49,63 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F219U320P-8 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades i base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, incloent part proporcional de demolició
manual a les vores de pericons, façanes o  per serveis, mesurat sobre perfil.

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

F219U321P-9 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades mantenint la base de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, incloent part proporcional de
demolició manual a les vores de pericons, façanes o  per serveis, mesurat sobre perfil.

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F219V010P-10 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor.

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

F219V020P-11 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor.

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F219W025P-12 m2 Fresatge de paviments asfàltics, de fins a 5 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats de
tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

F21CV063P-13 ut Desmuntatge de senyal de trànsit o informativa de qualsevol tipus i mida per a posterior
recol·locació i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia
durant l'execució de l'obra.

16,76 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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F21DU015P-14 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de formigó inclòs,
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F21H001P-15 u Desmuntatge de bàcul o columna i posterior muntatge de fins a 10 m d'alçària, inclòs
demolició i reposició de base de formigó i desconnexió i posterior connexió a la xarxa
d'enllumenat públic, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials sobrants a
abocador autoritzat o magatzem municipal i posterior instal·lació a situació definida per
Direcció d'Obra, incloent posta a terra (col·locació de placa de terra i connexió a la columna) i
connexió equipotencial amb la resta de la instal·lació (connexió de la placa amb el cable de
terra de la resta de la instal·lació), tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la
base i ancoratge.

277,50 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F21H1A53P-16 ut Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10/12 m d'alçària, 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, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

121,09 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

F21QU015P-17 ut Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a  l'abocador autoritzat o a magatzem municipal.

18,21 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

F21QU025P-18 ut Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes
i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal.

18,34 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F21QU035P-19 ut Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçària, inclòs demolició de la base de
formigó i desconnexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de
runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal.

61,64 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

F21QU045P-20 ut Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal.

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

F21QU046P-21 ut Desmuntatge de jardinera, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega i transport a zona
exterior a l'àmbit d'obra o a magatzem municipal, per a posterior recol·locació, inclòs acopi i
custodia durant l'execució de l'obra.

45,73 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F21QU105P-22 m Desmuntatge de barana metàl·lica o de fusta de qualsevol tipus i mida per a posterior
recol·locació i enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia
durant l'execució de l'obra.

8,57 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F21QU115P-23 m Desmuntatge de tanca de qualsevol tipus i mida per a posterior recol·locació i enderroc de
fonament amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

F21QU116P-24 m Transport, col·locació i muntatge de tanca de qualsevol tipus i mida de recuperació, amb
mitjans manuals i mecànics, excavació i formació de fonaments, càrrega de runes i materials
i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal, totalment acabada, inclòs p.p. de
reposició d'elements malmesos durant la manipulació.

18,05 €

(DIVUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)
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F21R1165P-25 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, tot inclòs.

95,13 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F221U100P-26 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics, mesurat sobre perfil, incloent el refí de la superfície resultant.

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F221UX10P-27 m3 Formació i rebliment de rasa correguda sota plantacions d'arbres de 1,6 m d'amplària i 60 cm
de profunditat, incloent l'excavació per a formació de caixa abans del paviment de sauló a la
futura ubicació dels arbres, per mitjans mecànics o manuals, en terres de qualsevol tipus, la
càrrega sobre camió i utilització per a formació de dunes, així com el subministrament de
barreja de sòl estructural format per 70% de grava de granulat reciclat de formigó de 40-70
mm i 30% de sauló de tall, l'aportació de la grava en tongades de 25 cm de gruix,
compactació, aportació de sauló i regs fins a la colmatació i la col·locació de una làmina de
geotèxtil 300 g/m2, unitat totalment acabada.

35,35 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

F2220A13P-28 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i càrrega, amb les terres deixades a la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat
de la cala o rasa amb material procedent de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de
les runes o terres sobrants a l'abocador.

45,40 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

F2226123P-29 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

9,32 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

F2226A18P-30 m3 Excavació de rases i pous d'amplada al fons de la rasa inferior a 0,80 m i fins a 3 m de
profunditat amb mitjans manuals en terres de qualsevol tipus, mesurat sobre perfil, amb
extracció a la vora dels productes resultants.

20,71 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F222U010P-31 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de qualsevol tipus, amb mitjans
manuals i mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió, mesurat sobre perfil.

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

F222U104P-32 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació,
incloent el refí de la superfície resultant i la banda de senyalització, totalment acabat.

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

F222U107P-33 m Excavació manual i càrrega de terres de rasa per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació,
incloent el refí de la superfície resultant i la banda de senyalització, totalment acabat.

11,73 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F222U116P-34 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70 cm, amb prisma
formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. incloent banda de senyalització, totalment acabat.

18,87 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F222U452P-35 m Excavació manual de rasa per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent
subministrament i col·locació de banda de senyalització.

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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F222U505P-36 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis i càrrega dels
materials sobrants i transport a l'abocador, així com reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, tot inclòs amb el subministrament
de les terres necessàries.

55,56 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

F222U905P-37 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a
0,80 m i profunditat màxima 3 m, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre
perfil, amb extracció a la vora dels productes resultants, incloent ajudes manuals possibles
esgotaments, unitat totalment acabada.

13,20 €

(TRETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

F222U906P-38 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous, d'amplària de fons inferior a 0,80 m i fins a
3 m de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil, amb
extracció a la vora dels productes resultants, incloent possibles esgotaments, unitat totalment
acabada.

44,56 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

F222UZ50P-39 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm,
incloent el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, amb
subministrament i col·locació de banda de senyalització.

6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

F226U020P-40 m3 Estesa, terraplenat i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb compactació del 95%
PM (sense incloure les terres), amb part proporcional de reperfilat de talussos, mesurat sobre
perfil, amb l'anivellament, el refinat i els possibles esgotaments inclosos, totalment acabat.

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

F227R0UAP-41 m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació de fins el 98% PM. 0,99 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

F2285D0FP-42 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,60 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM.

14,51 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F228U005P-43 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària en el
fons de rasa inferior a 0,80 m i fins a 3 m de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95% PM en primeres tongades i 98% PM a la tongada de coronació,
totalment acabat.

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

F228V010P-44 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres amb sauló garbellat d'aportació
(inclou el subministrament), per a una amplada en el fons de rasa inferior a 1,50 m i fins a 3
m de profunditat, estesa, anivellat i compactació al 95% PM en primeres tongades i al 98 %
PM en tongada de coronació, mesurat sobre perfil.

61,32 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

F228V011P-45 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres, amb terres de la pròpia excavació,
per a una amplada en el fons de rasa inferior a 1,50 m i fins a 3 m de profunditat, estesa,
anivellat i compactació al 95% PM en primeres tongades i al 98 % PM en tongada de
coronació, mesurat sobre perfil.

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F241U020P-46 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, incloent la descàrrega i totes les càrregues i
transvasaments intermedis de material per la utilització d'aplecs provisionals, mesurat sobre
perfil.

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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F2A11000P-47 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra seleccionada d'aportació, mesurat sobre perfil. 9,90 €
(NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F2A15000P-48 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra adequada d'aportació, mesurat sobre perfil. 5,87 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F2A1UB05P-49 m3 Subministrament de sauló sense garbellar de préstec, qualitat mínima sòl adequat segons
PG-3,  amidament sobre perfil, inclòs transport a obra, descàrrega i estès.

17,64 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

F2A1UB06P-50 m3 Subministrament de sauló garbellat de préstec, amidament sobre perfil, inclòs transport a
obra, descàrrega i estès.

17,64 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

F2Q70010P-51 UT Recol·locació de bústia de correus existent, incloent els treballs d'enderroc del paviment,
ancoratges, construcció de pedestal i reposició del paviment, totalment acabat.

228,39 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

F2Q80040P-52 UT Recol·locació d'OPI o panell banderola mida mitjana (< 3 m2) amb propaganda comercial
il·luminat internament al lloc indicat per la Direcció d'Obra, incloent tots els treballs d'enderroc
del paviment, construcció dels fonaments, ancoratges, reposició del paviment i nova
escomesa i connexionat elèctrica, totalment acabat.

867,73 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F2Q90010P-53 UT Recol·locació de contenidor d'escombraries existent, inclòs transport, totalment acabat. 64,16 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

F2R3INT1P-54 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de residus especials de qualsevol tipus inclòs
temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat
sobre perfil teòric.

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F2R3INT2P-55 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol tipus inclòs temps
d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil
teòric.

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F2R542A9P-56 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de qualsevol tipus inclòs temps
d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil
teòric.

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F2RA73G0P-57 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (Orden
Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F2RAINT1P-58 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials de qualsevol tipus, entre altres
amb codi 170407 (elements metàl·lics), 170203 (elements plàstics) i 170302 (elements
impermeabilització) segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat
sobre perfil teòric.

10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F2RAINT2P-59 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de qualsevol tipus, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002),
mesurat sobre perfil teòric.

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
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F2U70010P-60 ut Desmuntatge i retirada de bústia de correus, amb mitjans manuals i mecànics, amb enderroc
de paviment i ancoratge, extracció, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat i/o zona exterior a l'àmbit d'obra o magatzem municipal, per a posterior
recol·locació, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

63,83 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F2U70011P-61 ut Arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o magatzem municipal de lavabo químic fixe
tipus Poliklyn o similar, inclòs l'enderroc del paviment, marxapeu i demès elements i
l'extracció.

85,10 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

F2U70012P-62 ut Muntatge de lavabo químic tipus Poliklyn o similar en lloc a decidir per Direcció d'Obra en les
proximitats de l'obra i durant tota l'execució, inclòs l'enderroc del paviment, la preparació de
la base, l'ancoratge i el connexionat.

159,57 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F2U80040P-63 ut Desmuntatge, arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o magatzem municipal d'OPI,
panell banderola de mida mitjana (<3 m2) o similar, il·luminat interiorment, prèvia extracció
de propaganda comercial i desconnexió elèctrica, inclòs enderroc de paviment i extracció.

347,09 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

F2U90010P-64 ut Desmuntatge i retirada de contenidor d'escombraries, amb mitjans manuals i mecànics,
càrrega i transport a zona exterior a l'àmbit d'obra o a magatzem municipal, per a posterior
recol·locació, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F31521H3P-65 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba.

75,66 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

F931201RP-66 m3 Base de tot-u reciclat, amb subministrament, transports, estesa i piconatge del material fins el
98% PM.

22,51 €

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

F936U010P-67 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb bomba o cubilot, estesa i vibració mecànica i acabat remolinat manual,
inclòs tall de juntes d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals, tot
inclòs.

69,21 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

F9655385P-68 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm, col·locada
amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials.

17,92 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

F9655388P-69 m Vorada P1 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 100x8x20 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces
especials.

18,84 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

F9665385P-70 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm, col·locada
amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials.

31,12 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F9675385P-71 ut Vorada T3 esquadra interior o exterior de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de
12x25 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb morter, tot inclòs, amb tall de
peces especials.

34,38 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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F974U010P-72 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó, tot inclòs, amb tall de peces especials.

15,78 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F974U020P-73 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó, tot inclòs, amb tall de peces especials.

17,46 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F985V026P-74 ut Peça mitjana per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model V57VG de Breinco o
equivalent, amb peces prefabricades centrals amb forma falca de formigó de 50x57x25 cm i
amb peces especials extremes de 40x57x25 cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot
inclòs, amb tall de peces especials.

70,70 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F985V027P-75 ut Capçal per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model V57VG de Breinco o equivalent,
amb peces prefabricades centrals amb forma falca de formigó de 50x57x25 cm i peces
especials extremes de 40x57x25 cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot inclòs, amb
tall de peces especials.

90,06 €

(NORANTA EUROS AMB SIS CENTIMS)

F991Z052P-76 kg Acer S275JR en xapa i/o perfils laminats en calent, galvanitzat en calent, per a formació
d'escocell, encintat per separació de paviments, confinaments, etc., segons UNE-EN
10025-2, format per peça simple, sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar soldat, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge de gruix variable (10 a
16 mm) soldats a la xapa i ancorats al formigó, incloent soldadures, juntes de dilatació
necessàries, els arrodoniments dels cantells vius i els forats pel drenatge, totalment acabat
segon directrius de Direcció d'Obra..

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

F9E1U010P-77 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera, color gris, de 20x20x4 cm, classe 1A segons
Plec, col·locat a l'estesa sobre base de morter de ciment de 3 cm de gruix (amb 200 kg de
ciment per m3) i rejuntat amb beurada de ciment pòrtland, incloent formació de juntes amb
porexpan en cas de grans superfícies, tot inclòs sense la base de formigó.

19,24 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

F9E1U112P-78 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera de color gris de 20x20x8 cm, classe 1A segons
Plec, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment i beurada de ciment
pòrtland, incloent part proporcional de peces especials, trobades a façana, guals,
reposicions, totalment acabat.

20,42 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F9F5U511P-79 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó botonat de 30x20x10 cm tipus llosa vulcano
acabat top complet air clean de Breinco o equivalent, col·locades a truc de maceta amb
morter, inclòs part proporcional de peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat
amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes plenes, totalment
acabat.

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F9F5U521P-80 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, tipus llosa vulcano acabat top
complet, air clean de Breinco o equivalent, col·locades amb morter pastat una a una, inclòs
part proporcional de peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra
ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes plenes, totalment acabat.

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F9F5U522P-81 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm o 60x40 cm de recuperació,
col·locades amb morter pastat una a una, inclòs part proporcional de peces especials i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat
fins a deixar les juntes plenes, totalment acabat.

13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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F9F5U525P-82 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó ratllat de 40x40x5 cm, tipus llosa vulcano
acabat top complet, air clean de Breinco o equivalent, col·locades amb morter pastat una a
una, inclòs part proporcional de peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat
amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes plenes, totalment
acabat.

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F9H121V4P-83 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf BC50/70 D (IVa i D-12) amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració modificat amb pols de pneumàtic de PFU,
estesa i compactada, totalment acabat.

54,33 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F9J13K40P-84 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2.

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

F9V2U051P-85 m Superstep de formigó, de 120x40x15 cm massís, color metall, tipus Breinco o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter, inclou que es mati les arestes inferiors de la peça en
taller amb eines adequades (no es podrà fer a l'obra amb radial), tot inclòs.

53,23 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

F9WZV016P-86 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguàs
existents, fins a una mida de 60 x 60 cm interior i una alçada mínima de recrescut de la tapa
de 30 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasant a cota del nou paviment, amb reconstrucció
de les parets de la tronera original i recol·locació del marc i la tapa a cota definitiva, totalment
acabat.

90,13 €

(NORANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F9WZV026P-87 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o
reixes de desguàs existents, per a mides superiors a 60 x 60 cm interior i una alçada mínima
de recrescut de la tapa de 30 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasant a cota del nou
paviment, amb reconstrucció de les parets de la tronera original i recol·locació del marc i la
tapa a cota definitiva, totalment acabat.

119,14 €

(CENT DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

FBA1G110P-88 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre si es demana, amb màquina autopropulsada.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FBA31100P-89 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixes superficials per a indicador de trànsit rodat i de
vianants, realitzat amb pintura epoxi aplicada en dues capes, aplicació manual, amb un
rendiment total de 300 gr/m2 de color, realitzat manualment amb cintes i plantilles per a
pintar les línies i superfícies, incloent el premarcatge, la configuració de la línia o superfícies
amb cintes adhesives i plantilles i la neteja de les zones que s'han de pintar a mà i amb triclor.

13,76 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FBA31110P-90 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixa superficial per a indicador de trànsit rodat i de
vianants, amb pintura acrílica reflectant blanca, blava o groga homologada amb microesferes
de vidre si es demana, amb màquina d'accionament manual i plantilles per a pintar els
senyals, incloent el premarcatge i la neteja de les zones que s'han de pintar.

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

FBBG0012P-91 ut Triangle 700 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm amb doble plec de
seguretat per a eliminar les arestes vives, portant per la part posterior encolats en calent, dos
o més rails rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió química d'alta durabilitat.
Dors de placa lacada amb pintura grassa de color xampany. Decoració mitjançant film
reflectant EG enganxat per pressió serigrafiat amb tintes transparents. Amb brides de 60 x 5
mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

82,88 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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FBBG0021P-92 ut Disc circular o octogonal 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm
amb doble plec de seguretat per eliminar les arestes vives, portant per la part posterior
encolats en calent dos o més rails rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió
química d'alta durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color xampany.
Decoració mitjançant film reflectant EG enganxat per pressió, serigrafiat amb tintes
transparents. Amb brides 60 x 5 mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot
inclòs amb subministrament i col·locació.

96,35 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FBBG0040P-93 ut Disc quadrat 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm amb doble
plec de seguretat per eliminar les arestes vives, portant per la part posterior encolats en
calent dos o més rails rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió química d'alta
durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color xampany. Decoració mitjançant
film reflectant E.G. enganxat per pressió, serigrafiat amb tintes transparents. Amb brides de
60 x 5 mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

93,73 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FBBG0220P-94 ml Suport circular d'alumini 60 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada (per a dos senyals de 600 mm)
tipus Girod SL o equivalent, amb cares exteriors estriades amb protecció amb anoditzat
mínim 15 micres i amb tap superior. Tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació
de la base i ancoratge.

34,61 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FBBG0230P-95 ml Suport circular d'alumini 76 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada tipus Girod SL o equivalent amb
cares exteriors estriades amb protecció amb anoditzat mínim 15 micres i amb tap superior.
Tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

44,12 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FBBG0320P-96 ut Suport platina per a senyal en suport en banderola tipus Girod SL o equivalent, d'alumini amb
l'abraçadora de subjecció al suport inclosa. Tot inclòs amb subministrament i col·locació.

18,63 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FBBG0410P-97 ut Fonament de senyal de trànsit de dimensions 40 x 40 x 40 cm de formigó HM-20, amb
l'enderroc del paviment, l'apertura, el tapat del forat i la reposició del paviment, tot inclòs.

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FBBG0420P-98 ut Pilona tipus Barcelona de polietilè de 100 m. de diàmetre i fins 1.000 mm d' altura, color a
determinar, tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

66,38 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FBS1J011P-99 u Columna per a semàfors de fins a 4 m d'alçada i 150 mm de diàmetre amb gruix normal i 30
cm d'empotrament, tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i
ancoratge.

173,35 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FBS2U0C5P-100 u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i dos focus, amb
sistema òptic rectangular, amb figuri vermell indicant alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc,
òptica de leds i sistema acústic de senyalització telecomandat per a invidents tipus passblue,
tot inclòs amb subministrament, col·locació i proves de funcionament.

591,66 €

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FD1ZV010P-101 ut Entroncament i connexió de clavegueró de qualsevol diàmetre amb tub de la xarxa primària
en els trams que no són pous o troneres de registre, realitzat mitjançant el tallat en forma
obliqua del tub de la xarxa secundària, fent un forat amb broca en el tub de la xarxa primària i
rejuntant la zona de contacte amb Sikadur 31 o equivalent i després massissat amb formigó
HM-20/B/10/I, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

50,82 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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FD3ZU015P-102 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i 25 kg de
pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito (prototip per a AMB) o equivalent, tot inclòs amb
subministrament i col·locació amb morter.

58,60 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FD5AZUP1P-103 m Formació de rasa de drenatge de profunditat variable entre 0,5-1,5 m i amplada de 40 cm,
amb piconatge del fons i formació de pendents, incloent l'excavació, la càrrega dels sobrants,
subministrament de tub de drenatge ranurat de PVC de 110 mm, embolcallat en totes
direccions per una capa de graves reciclades de 20 cm i un geotèxtil de 150 g/m2 amb doble
solapament, el reomplert amb terres de l'excavació, la compactat final i connexió a la xarxa,
així com tots els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra acabada i en
funcionament.

19,02 €

(DINOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

FD5J6F0EP-104 ut Caixa per a embornal sifònic 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, segons model homologat per
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

79,67 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FD5ZJJJ4P-105 ut Subministrament i col·locació de bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa
de 800x364x50 mm exteriors per a trànsit pesat, segons model homologat per l'Ajuntament
de Cornellà de Llobregat, col·locat amb morter, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

93,11 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

FD7I0020P-106 m Tub de PVC alveolar corrugat (interior llis, exterior corrugat) color teula diàmetre nominal 200
mm tipus Sanecor de Uralita o equivalent, rigidesa circumferència SN > 6 kN/m2, segons
norma pr EN 13.476 (canonades estructurades per a sanejament), inclou la unió per copa, la
junta elàstica i els maneguets d'empalmaments entre tub ranurat i tub llis, tot comprès amb
subministrament i col·locació.

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FD7JM230P-107 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 kN/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons norma pr EN 13.476 (canonades estructurades per a
sanejament), col·locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en
rases de fondària menor de 50 cm sobre el tub, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

36,10 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

FD90S005P-108 m3 Recobriment protector exterior de formigó de resistència 15 N/mm2, per a claveguera amb
formigó de consistència tova i mida d'àrid inferior a 10 mm, per a solera, laterals i cobriment
de les canonades de sanejament, formigó assentament de pous de registre, embornals i
troneres, vibrat i curat, abocat amb dúmper o carretó, tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

84,56 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FDB23469P-109 ut Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix mínim per a pou de 1,20x1,20 m per a tub
de fins a 80 cm interior, inclou mitja canya de formigó per garantir la continuïtat de les aigües,
tot comprès amb subministrament i col·locació.

55,92 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FDD2S015P-110 m Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment, elaborat a l'obra amb formigonera, tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

119,34 €

(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FDDZ0001P-111 ut Bastiment i tapa pou, model SOLO 7SP de Norinco o equivalent, de fosa dúctil D-400,
diàmetre pas lliure 700 mm, amb marc aparent quadrat de 900x900 mm, pes total de 126 kg,
amb l'anagrama municipal del servei i col·locada amb formigó, tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

392,59 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)



PROJECTE DE REORDENACIÓ DE L´AV. PABLO PICASSO
T.M. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
juliol de 2017

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 11

FDDZ51DUP-112 ut Graó per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de polipropilè, col·locat amb
morter mixt, elaborat a l'obra, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

17,45 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FDG52557P-113 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa i dau de recobriment de 30 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

10,25 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FDG5U301P-114 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa i dau de recobriment de 40 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I inclòs.

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FDGZF002P-115 m Protecció de rasa de serveis amb poca profunditat mitjançant placa d'acer de 55 x 33 x 0,8
cm cobrint completament el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons
normativa de l'empresa de distribució, subministrament i col·locació inclòs.

17,68 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FDGZF003P-116 m Protecció de serveis per creuaments o paral·lelismes amb plaques de fibrociment lliure
d'amiant de 60 x 30 x 1 cm cobrint completament el servei a protegir i muntades entre elles
un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució, subministrament i
col·locació inclòs.

26,83 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FDGZPC21P-117 m Placa de polietilè de protecció per col·locar a sobre de instal·lació, subministrament i
col·locació inclòs.

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FDGZU010P-118 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, disposada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora, subministrament i col·locació.

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FDGZU050P-119 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització, per avís de instal·lacions existents, subministrament i
col·locació inclòs.

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FDK262B7P-120 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

57,46 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FDK282C9P-121 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

83,55 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FDK2UR20P-122 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de maó
calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter i sobre base drenant de 20 cm
de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre, incloent l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, tapa de fosa dúctil de 42 x 42 cm de resistència D-250 amb tancament
de seguretat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada.

111,57 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FDK2UZ35P-123 u Pericó per una o dos claus de reg, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb morter i sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de
diàmetre, incloent l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, subministrament
i col·locació de tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm de resistència C-250 i qualsevol altre

229,28 €
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material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FDK2UZ40P-124 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades, sobre base drenant de 20 cm de grava,
incloent l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, subministrament i col·locació de marc i
tapa articulada de fosa dúctil de 62 x 62 cm de resistència B125 amb tancament de seguretat
i relleu antilliscant, tipus Norfond, així com qualsevol altre material o mà d'obra necessària
per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

282,83 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FDK3UR41P-125 u Pericó de 180 x 70 x 70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base
drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada, incloent tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, totalment acabat.

269,39 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FDKZH9B4P-126 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, tot inclòs amb subministrament i
col·locació amb morter.

46,99 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FDZ10010P-127 m Inspecció interior de xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmera de vídeo, incloent els
desplaçament d'equips i la redacció i lliurament a Direcció d'Obra de l'informe final resultant
de la inspecció, totalment acabat, amb neteja prèvia per poder passar la càmera, tot comprès.

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FFB1UZ30P-128 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o
a pressió amb accessoris metàl·lics, incloent part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a
deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada.

7,89 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FFB2735UP-129 m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada.

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FFB2845UP-130 m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada.

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FFB2945UP-131 m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada.

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FG22TH1KP-132 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FG22TP1KP-133 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte 40 J,
resistència a compressió 450 N, muntat com a canalització soterrada, subministrament i
col·locació inclòs.

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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FG319234P-134 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 armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot
inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

FG319564P-135 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FG31B010P-136 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb
maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

44,01 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

FG31H554P-137 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot
inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FG31INT1P-138 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 16 mm² i fins a 4 conductors, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FG322174P-139 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, tot inclòs amb subministrament i
col·locació en tub.

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FG38U355P-140 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra, tot inclòs
amb subministrament i col·locació a fons de rasa.

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

FGFTU010P-141 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els
materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid
interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels
cables, abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i instal·lació.

97,97 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FHGAS011P-142 ut Comprovacions de l'estat de l'aïllament del cablejat (es verificarà l'estat de l'aïllament del
cablejat de la línia a la que es connectarà la nova instal·lació abans de realitzar cap treball de
qualsevol tipus a l'obra), inclòs emissió del informe i comunicació a l'Ajuntament.

71,43 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FHM1UH22P-143 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament i
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i dau de formigó) i
amb la instal·lació elèctrica interior (amb caixa de connexions i protecció) i la presa de terra.
Totalment instal·lada, anivellada i provada.

350,74 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

FHMZU010P-144 u Desplaçament columna de semaforització existent de fins a 8 m d'alçada, comprenen el
desconnexionat, la demolició del fonament actual, desenbridat de la columna, trasllat de la
columna, acopi temporal a magatzem i posterior muntatge al lloc indicat per Direcció d'Obra.
Inclou nou fonament per la columna d'enllumenat de dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de
formigó HA-25, amb els perns i la plantilla d'ancoratge i els conductes de PVC corrugat de
doble paret de 90 mm de diàmetre, el cablejat interior i el cablejat de la llumenera, així com
l'apertura i el tapat del forat. Totalment instal·lada, anivellada, connexionada i provada.

238,22 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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FHQNA001P-145 u Projector model Floodlight 20 mini LED de 107W de potència amb òptica PL52 de Potència
de Siteco o equivalent. Temperatura de color 3000 K. Carcassa i unió de màstil d'alumini
colat, ferro de mica Siteco® (DB 702S); coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG),
carcassa del mòdul LED i coberta unides inseparablement. Amb protecció IP66, SK II i IK08.
Inclou electrònica operativa LED controlada per microprocessador, equip electrònic regulable
amb entrada 1-10V i tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment instal·lat i provat.

689,52 €

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FHQNA002P-146 u Projector model Floodlight 20 micro LED de 29 W de potència amb òptica PL43 de Siteco o
equivalent. Temperatura de color 4000 K. Carcassa i unió de màstil d'alumini colat, ferro de
mica Siteco® (DB 702S); coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG), carcassa del
mòdul LED i coberta unides inseparablement. Amb protecció IP66, SK II i IK08. Inclou
electrònica operativa LED controlada per microprocessador, equip electrònic regulable amb
entrada 1-10V i tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment instal·lat i provat.

452,06 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

FJM33BP4P-147 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada, amb subministrament i col·locació.

17,70 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FJM3UR10P-148 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de goteig, incloent arqueta
antivandàlica verda rodona HDPE injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre
graves, amb subministrament i col·locació.

54,97 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FJMZUZMBP-149 ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 1,5 m3/h, incloent els drets de la companyia,
el comptador volumètric , el ramal, les connexions, els permisos i els accessoris. Partida
alçada a justificar segons pressupost de la companyia aigües.

923,69 €

(NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FJMZUZPPP-150 ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 6m3/h, incloent els drets de la companyia, el
comptador volumètric , el ramal, les connexions, els permisos i els accessoris. Partida alçada
a justificar segons pressupost de la companyia aigües ref. 1104/AMB.

1.684,50 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FJS1UZ10P-151 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250 mc, amb
brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm, amb rosca
interior de 1 1/2'' i juntes en EPDM, equipada amb vàlvula, incloent accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE electrosoldats o metàl·lics i la seva col·locació.

243,97 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FJS5UZ02P-152 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció cada 0,30 m, tipus Unitecline, amb un total de 7 u de goters de
3,5 l, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns,
incloent la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 15 cm, amb
subministrament i col·locació.

10,38 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FJSAUZ10P-153 U Subministrament, configuració, alta de la instal·lació i posada en marxa d'equip repetidor de
85 x 80 x 95 mm tipus Samcla, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica que es
comunica amb la resta d'equips dels sistema mitjançant radiofreqüència.

581,96 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FJSAUZ20P-154 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'equip programador tipus Samclabox, de
85 x 80 x 95 mm, alimentat amb pila de 9 Vc. i sortida per 4 estacions, comunicat mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb un imant, electrònicament amb consola i de manera
remota per Internet, incloent subministrament, col·locació i la seva configuració.

639,49 €

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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FJSAUZ50P-155 U Consola de control per a equips Samclabox, incloent: consola, funda, punter, llapis de
memòria USB, carregador a 220 V i carregador per vehicle, totalment configurada i provada.

1.320,02 €

(MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB DOS CENTIMS)

FJSFUZ05P-156 u Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord
pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat d'obertura manual, drenatge intern i connexions
estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula,
incloent tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada, dins de pericó.

185,44 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FN3G2A74P-157 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC,
portajuntes a pressió, tancament de polietilè HDPE i juntes d'estanqueïtat d'etilè propilè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada, totalment
instal·lada.

30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

FQ21U020P-158 U Subministrament i col·locació de paperera de 60 l galvanitzada, totalment acabada, inclòs
ancoratges al paviment i reposició d'aquest.

85,13 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FR3PU100P-159 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 6 mm, amb %MO SMS superior al 3% estes
amb mitjans mecànics i manuals en talussos d'excavació, incloent el llaurat previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació,
mesurat sobre perfil acabat, unitat totalment acabada.

28,23 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FRA4CZ01P-160 u Subministrament, plantació d' arbre, multitronc, tipus Jacaranda Mimosifollia, en contenidor
de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el
primer any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 2 x
2 x 1 m, la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i
urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com el subministrament i
col·locació de tutor de fusta format per 4 rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre,
l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en
cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

390,37 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FRA4NP01P-161 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Chitalpa Tashkentensis, Schinus Terebinthifolia,
Pistacia Chinensis, Corylus Colurna, Tipuana tipus (segons decisió definitiva consensuada
amb Direcció d'Obra) de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat
segons NTJ, seleccionat a viver i en garantia durant el primer any, incloent l'acopi provisional
en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la
terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m
de tub d'aireig de 60 mm, així com el subministrament i col·locació de tutor de fusta format
per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons
del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i
l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en cas d'avaria i el
manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

250,63 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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FRA4UZP2P-162 u Subministrament, plantació de Celtis Australis de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o
contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia
durant el primer any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de
plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o
franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%,
ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així
com el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada
de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons
de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell,
la reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra,
unitat totalment acabada.

314,19 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FRA4UZP6P-163 u Subministrament, plantació de Jacaranda Mimosifolia de 20/25 cm de perímetre amb pa de
terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en
garantia durant el primer any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot
de plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca
o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%,
ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així
com el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada
de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons
de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell,
la reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra,
unitat totalment acabada.

204,68 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

GBA1F110P-164 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 15 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre si es demana, amb màquina autopropulsada.

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

HZZZ0001P-165 PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut
desglossat del Projecte.

7.780,00 €

(SET MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS)

J060AC0BP-166 UT Execució de forat amb sonda rotativa de fins 100 mm de diàmetre i 220 mm de llargària i
extracció del material perforat, incloent la neteja del forat amb aire comprimit, la càrrega, el
transport i el cànon d'abocada dels materials extrets, totalment acabat.

67,89 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

PAIIM001P-167 ut Per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, incloent projecte visat, tràmits a
indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.

524,27 €

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

PCNOU012P-168 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
Optical leds, tot inclòs amb subministrament, col·locació i proves de funcionament.

1.042,91 €

(MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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P-1 ED14DB31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, tot
comprès amb subministrament i col·locació.

35,86 €

BDW49C30 u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix 4,97310 €

BD1ZDB00 u Brida de xapa d'acer galvanitzat zincat per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 12 0,61050 €

BD14DB30 m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 m 12,72600 €

BDY4BB30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 120 mm i 0,6 1,26000 €
Altres conceptes 16,29040 €

P-2 F213U025 m3 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó armat, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa sobre camió, inclòs talls d'armadures, mesurat sobre perfil.

55,16 €

Altres conceptes 55,16000 €

P-3 F219U015 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

2,19 €

Altres conceptes 2,19000 €

P-4 F219U035 m Demolició de rigola de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

2,30 €

Altres conceptes 2,30000 €

P-5 F219U115 m2 Demolició de paviments asfàltics de fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics i càrrega de
runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

3,56 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-6 F219U215 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió,
mesurat sobre perfil.

24,63 €

Altres conceptes 24,63000 €

P-7 F219U216 ut Demolició d'embornal i connexió d'embornal a tub o pou, amb formació de tapa cega de
formigó armat, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat
sobre perfil.

49,63 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 12,80000 €

B0608220 M3 FORMIGO H-250, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 10,20000 €
Altres conceptes 26,63000 €

P-8 F219U320 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades i base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, incloent part proporcional de demolició
manual a les vores de pericons, façanes o  per serveis, mesurat sobre perfil.

5,65 €

Altres conceptes 5,65000 €

P-9 F219U321 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades mantenint la base de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, incloent part proporcional de
demolició manual a les vores de pericons, façanes o  per serveis, mesurat sobre perfil.

1,33 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-10 F219V010 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor.

1,24 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-11 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor.

2,11 €

Altres conceptes 2,11000 €

P-12 F219W025 m2 Fresatge de paviments asfàltics, de fins a 5 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats de
tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €
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P-13 F21CV063 ut Desmuntatge de senyal de trànsit o informativa de qualsevol tipus i mida per a posterior
recol·locació i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia
durant l'execució de l'obra.

16,76 €

Altres conceptes 16,76000 €

P-14 F21DU015 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de formigó inclòs,
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil.

2,46 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-15 F21H001 u Desmuntatge de bàcul o columna i posterior muntatge de fins a 10 m d'alçària, inclòs
demolició i reposició de base de formigó i desconnexió i posterior connexió a la xarxa
d'enllumenat públic, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials sobrants a
abocador autoritzat o magatzem municipal i posterior instal·lació a situació definida per
Direcció d'Obra, incloent posta a terra (col·locació de placa de terra i connexió a la columna) i
connexió equipotencial amb la resta de la instal·lació (connexió de la placa amb el cable de
terra de la resta de la instal·lació), tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la
base i ancoratge.

277,50 €

BGD2E010 u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 10,69000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,49000 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 1,29200 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 11,88000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 26,60500 €
Altres conceptes 184,54300 €

P-16 F21H1A53 ut Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10/12 m d'alçària, 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, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

121,09 €

Altres conceptes 121,09000 €

P-17 F21QU015 ut Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a  l'abocador autoritzat o a magatzem municipal.

18,21 €

Altres conceptes 18,21000 €

P-18 F21QU025 ut Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes
i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal.

18,34 €

Altres conceptes 18,34000 €

P-19 F21QU035 ut Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçària, inclòs demolició de la base de
formigó i desconnexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de
runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal.

61,64 €

Altres conceptes 61,64000 €

P-20 F21QU045 ut Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal.

12,79 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-21 F21QU046 ut Desmuntatge de jardinera, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega i transport a zona
exterior a l'àmbit d'obra o a magatzem municipal, per a posterior recol·locació, inclòs acopi i
custodia durant l'execució de l'obra.

45,73 €

Altres conceptes 45,73000 €

P-22 F21QU105 m Desmuntatge de barana metàl·lica o de fusta de qualsevol tipus i mida per a posterior
recol·locació i enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia
durant l'execució de l'obra.

8,57 €

Altres conceptes 8,57000 €
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P-23 F21QU115 m Desmuntatge de tanca de qualsevol tipus i mida per a posterior recol·locació i enderroc de
fonament amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

9,03 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-24 F21QU116 m Transport, col·locació i muntatge de tanca de qualsevol tipus i mida de recuperació, amb
mitjans manuals i mecànics, excavació i formació de fonaments, càrrega de runes i materials
i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal, totalment acabada, inclòs p.p. de
reposició d'elements malmesos durant la manipulació.

18,05 €

Altres conceptes 18,05000 €

P-25 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de
compostatge, tot inclòs.

95,13 €

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRON 26,59520 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,40000 €
Altres conceptes 64,13480 €

P-26 F221U100 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics, mesurat sobre perfil, incloent el refí de la superfície resultant.

2,80 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-27 F221UX10 m3 Formació i rebliment de rasa correguda sota plantacions d'arbres de 1,6 m d'amplària i 60 cm
de profunditat, incloent l'excavació per a formació de caixa abans del paviment de sauló a la
futura ubicació dels arbres, per mitjans mecànics o manuals, en terres de qualsevol tipus, la
càrrega sobre camió i utilització per a formació de dunes, així com el subministrament de
barreja de sòl estructural format per 70% de grava de granulat reciclat de formigó de 40-70
mm i 30% de sauló de tall, l'aportació de la grava en tongades de 25 cm de gruix,
compactació, aportació de sauló i regs fins a la colmatació i la col·locació de una làmina de
geotèxtil 300 g/m2, unitat totalment acabada.

35,35 €

Altres conceptes 35,35000 €

P-28 F2220A13 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i càrrega, amb les terres deixades a la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat
de la cala o rasa amb material procedent de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de
les runes o terres sobrants a l'abocador.

45,40 €

Altres conceptes 45,40000 €

P-29 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

9,32 €

Altres conceptes 9,32000 €

P-30 F2226A18 m3 Excavació de rases i pous d'amplada al fons de la rasa inferior a 0,80 m i fins a 3 m de
profunditat amb mitjans manuals en terres de qualsevol tipus, mesurat sobre perfil, amb
extracció a la vora dels productes resultants.

20,71 €

Altres conceptes 20,71000 €

P-31 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de qualsevol tipus, amb mitjans
manuals i mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió, mesurat sobre perfil.

5,47 €

Altres conceptes 5,47000 €

P-32 F222U104 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació,
incloent el refí de la superfície resultant i la banda de senyalització, totalment acabat.

5,89 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €
Altres conceptes 5,77450 €

P-33 F222U107 m Excavació manual i càrrega de terres de rasa per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació,
incloent el refí de la superfície resultant i la banda de senyalització, totalment acabat.

11,73 €
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BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €
Altres conceptes 11,61450 €

P-34 F222U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70 cm, amb prisma
formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. incloent banda de senyalització, totalment acabat.

18,87 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,10880 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €
Altres conceptes 8,64570 €

P-35 F222U452 m Excavació manual de rasa per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent
subministrament i col·locació de banda de senyalització.

10,57 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €
Altres conceptes 10,45450 €

P-36 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis i càrrega dels
materials sobrants i transport a l'abocador, així com reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, tot inclòs amb el subministrament
de les terres necessàries.

55,56 €

Altres conceptes 55,56000 €

P-37 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a
0,80 m i profunditat màxima 3 m, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre
perfil, amb extracció a la vora dels productes resultants, incloent ajudes manuals possibles
esgotaments, unitat totalment acabada.

13,20 €

Altres conceptes 13,20000 €

P-38 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous, d'amplària de fons inferior a 0,80 m i fins a
3 m de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil, amb
extracció a la vora dels productes resultants, incloent possibles esgotaments, unitat totalment
acabada.

44,56 €

Altres conceptes 44,56000 €

P-39 F222UZ50 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm,
incloent el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, amb
subministrament i col·locació de banda de senyalització.

6,30 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €

B032U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 1,02560 €
Altres conceptes 5,15890 €

P-40 F226U020 m3 Estesa, terraplenat i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb compactació del 95%
PM (sense incloure les terres), amb part proporcional de reperfilat de talussos, mesurat sobre
perfil, amb l'anivellament, el refinat i els possibles esgotaments inclosos, totalment acabat.

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-41 F227R0UA m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació de fins el 98% PM. 0,99 €
Altres conceptes 0,99000 €

P-42 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,60 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM.

14,51 €

Altres conceptes 14,51000 €

P-43 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària en el
fons de rasa inferior a 0,80 m i fins a 3 m de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95% PM en primeres tongades i 98% PM a la tongada de coronació,
totalment acabat.

8,20 €
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Altres conceptes 8,20000 €

P-44 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres amb sauló garbellat d'aportació
(inclou el subministrament), per a una amplada en el fons de rasa inferior a 1,50 m i fins a 3
m de profunditat, estesa, anivellat i compactació al 95% PM en primeres tongades i al 98 %
PM en tongada de coronació, mesurat sobre perfil.

61,32 €

B0111000 m3 Aigua 0,08850 €

B0321001 m3 Sauló garbellat, amb característiques de sol selecionat 48,03600 €
Altres conceptes 13,19550 €

P-45 F228V011 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres, amb terres de la pròpia excavació,
per a una amplada en el fons de rasa inferior a 1,50 m i fins a 3 m de profunditat, estesa,
anivellat i compactació al 95% PM en primeres tongades i al 98 % PM en tongada de
coronació, mesurat sobre perfil.

13,28 €

B0111000 m3 Aigua 0,08850 €
Altres conceptes 13,19150 €

P-46 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, incloent la descàrrega i totes les càrregues i
transvasaments intermedis de material per la utilització d'aplecs provisionals, mesurat sobre
perfil.

1,26 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-47 F2A11000 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra seleccionada d'aportació, mesurat sobre perfil. 9,90 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-48 F2A15000 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra adequada d'aportació, mesurat sobre perfil. 5,87 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,87000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-49 F2A1UB05 m3 Subministrament de sauló sense garbellar de préstec, qualitat mínima sòl adequat segons
PG-3,  amidament sobre perfil, inclòs transport a obra, descàrrega i estès.

17,64 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-50 F2A1UB06 m3 Subministrament de sauló garbellat de préstec, amidament sobre perfil, inclòs transport a
obra, descàrrega i estès.

17,64 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-51 F2Q70010 UT Recol·locació de bústia de correus existent, incloent els treballs d'enderroc del paviment,
ancoratges, construcció de pedestal i reposició del paviment, totalment acabat.

228,39 €

B0111000 m3 Aigua 53,10000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,69000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 41,10000 €

B2R14020 M3 CÀNON D'ABOCADA DE MATERIALS D'ENDERROC 4,79000 €

B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,20000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,49000 €

B0606220 M3 FORMIGO H-200, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 24,10500 €
Altres conceptes 53,91500 €

P-52 F2Q80040 UT Recol·locació d'OPI o panell banderola mida mitjana (< 3 m2) amb propaganda comercial
il·luminat internament al lloc indicat per la Direcció d'Obra, incloent tots els treballs d'enderroc
del paviment, construcció dels fonaments, ancoratges, reposició del paviment i nova
escomesa i connexionat elèctrica, totalment acabat.

867,73 €
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Altres conceptes 867,73000 €

P-53 F2Q90010 UT Recol·locació de contenidor d'escombraries existent, inclòs transport, totalment acabat. 64,16 €
Altres conceptes 64,16000 €

P-54 F2R3INT1 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de residus especials de qualsevol tipus inclòs
temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat
sobre perfil teòric.

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-55 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol tipus inclòs temps
d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil
teòric.

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-56 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de qualsevol tipus inclòs temps
d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil
teòric.

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-57 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (Orden
Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

8,49 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts 8,48900 €
Altres conceptes 0,00100 €

P-58 F2RAINT1 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials de qualsevol tipus, entre altres
amb codi 170407 (elements metàl·lics), 170203 (elements plàstics) i 170302 (elements
impermeabilització) segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat
sobre perfil teòric.

10,49 €

B2RAINT1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials de qualsevol tipus 10,48800 €
Altres conceptes 0,00200 €

P-59 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de qualsevol tipus, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002),
mesurat sobre perfil teòric.

5,01 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 5,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-60 F2U70010 ut Desmuntatge i retirada de bústia de correus, amb mitjans manuals i mecànics, amb enderroc
de paviment i ancoratge, extracció, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat i/o zona exterior a l'àmbit d'obra o magatzem municipal, per a posterior
recol·locació, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

63,83 €

Altres conceptes 63,83000 €

P-61 F2U70011 ut Arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o magatzem municipal de lavabo químic fixe
tipus Poliklyn o similar, inclòs l'enderroc del paviment, marxapeu i demès elements i
l'extracció.

85,10 €

Altres conceptes 85,10000 €

P-62 F2U70012 ut Muntatge de lavabo químic tipus Poliklyn o similar en lloc a decidir per Direcció d'Obra en les
proximitats de l'obra i durant tota l'execució, inclòs l'enderroc del paviment, la preparació de
la base, l'ancoratge i el connexionat.

159,57 €

Altres conceptes 159,57000 €

P-63 F2U80040 ut Desmuntatge, arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o magatzem municipal d'OPI,
panell banderola de mida mitjana (<3 m2) o similar, il·luminat interiorment, prèvia extracció
de propaganda comercial i desconnexió elèctrica, inclòs enderroc de paviment i extracció.

347,09 €

Altres conceptes 347,09000 €
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P-64 F2U90010 ut Desmuntatge i retirada de contenidor d'escombraries, amb mitjans manuals i mecànics,
càrrega i transport a zona exterior a l'àmbit d'obra o a magatzem municipal, per a posterior
recol·locació, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.

18,74 €

Altres conceptes 18,74000 €

P-65 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba.

75,66 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 69,49800 €
Altres conceptes 6,16200 €

P-66 F931201R m3 Base de tot-u reciclat, amb subministrament, transports, estesa i piconatge del material fins el
98% PM.

22,51 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 17,42250 €

B0111000 m3 Aigua 0,08850 €
Altres conceptes 4,99900 €

P-67 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb bomba o cubilot, estesa i vibració mecànica i acabat remolinat manual,
inclòs tall de juntes d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals, tot
inclòs.

69,21 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 64,44360 €
Altres conceptes 4,76640 €

P-68 F9655385 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm, col·locada
amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials.

17,92 €

B9655387 m Vorada T3 recta de formigó doble capa, per a vorada, de 17x28 cm, amb una resistèn 6,98250 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,03072 €
Altres conceptes 4,90678 €

P-69 F9655388 m Vorada P1 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 100x8x20 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces
especials.

18,84 €

B9655388 m Vorada P1  recta de formigó doble capa, per a vorada, de 100x8x20cm, amb una resis 4,26300 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,03072 €
Altres conceptes 8,54628 €

P-70 F9665385 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm, col·locada
amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials.

31,12 €

B9665395 m Vorada T3 corba de formigó doble capa, per a vorada, de 17x28 cm, amb una resistèn 21,35700 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,06312 €
Altres conceptes 3,69988 €

P-71 F9675385 ut Vorada T3 esquadra interior o exterior de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de
12x25 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb morter, tot inclòs, amb tall de
peces especials.

34,38 €

B9675395 ut Vorada esquadra interior o exterior de formigó doble capa, per a vorada, de 17x28 cm, 22,24000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,06312 €
Altres conceptes 6,07688 €

P-72 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó, tot inclòs, amb tall de peces especials.

15,78 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,20000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16991 €
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B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,03072 €
Altres conceptes 4,37937 €

P-73 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó, tot inclòs, amb tall de peces especials.

17,46 €

B97433E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 3,85000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16991 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,42160 €
Altres conceptes 7,01849 €

P-74 F985V026 ut Peça mitjana per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model V57VG de Breinco o
equivalent, amb peces prefabricades centrals amb forma falca de formigó de 50x57x25 cm i
amb peces especials extremes de 40x57x25 cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot
inclòs, amb tall de peces especials.

70,70 €

B985V030 m Peces intermitjes  per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricade 35,49000 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 7,81760 €
Altres conceptes 27,39240 €

P-75 F985V027 ut Capçal per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model V57VG de Breinco o equivalent,
amb peces prefabricades centrals amb forma falca de formigó de 50x57x25 cm i peces
especials extremes de 40x57x25 cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot inclòs, amb
tall de peces especials.

90,06 €

B985V025 m Peces capçal  per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades pl 54,85000 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 7,81760 €
Altres conceptes 27,39240 €

P-76 F991Z052 kg Acer S275JR en xapa i/o perfils laminats en calent, galvanitzat en calent, per a formació
d'escocell, encintat per separació de paviments, confinaments, etc., segons UNE-EN
10025-2, format per peça simple, sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar soldat, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge de gruix variable (10 a
16 mm) soldats a la xapa i ancorats al formigó, incloent soldadures, juntes de dilatació
necessàries, els arrodoniments dels cantells vius i els forats pel drenatge, totalment acabat
segon directrius de Direcció d'Obra..

2,92 €

B99ZZ051 ml Planxa laminada  d'acer galvanitzat, d' alçada variable  i de 8 a 10 mm de gruix inclou 1,17000 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 1,14472 €
Altres conceptes 0,60528 €

P-77 F9E1U010 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera, color gris, de 20x20x4 cm, classe 1A segons
Plec, col·locat a l'estesa sobre base de morter de ciment de 3 cm de gruix (amb 200 kg de
ciment per m3) i rejuntat amb beurada de ciment pòrtland, incloent formació de juntes amb
porexpan en cas de grans superfícies, tot inclòs sense la base de formigó.

19,24 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,82380 €

B0111000 m3 Aigua 0,00177 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32877 €
Altres conceptes 12,08566 €

P-78 F9E1U112 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera de color gris de 20x20x8 cm, classe 1A segons
Plec, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment i beurada de ciment
pòrtland, incloent part proporcional de peces especials, trobades a façana, guals,
reposicions, totalment acabat.

20,42 €

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior 6,00780 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33973 €
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B0111000 m3 Aigua 0,01770 €
Altres conceptes 14,05477 €

P-79 F9F5U511 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó botonat de 30x20x10 cm tipus llosa vulcano
acabat top complet air clean de Breinco o equivalent, col·locades a truc de maceta amb
morter, inclòs part proporcional de peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat
amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes plenes, totalment
acabat.

46,29 €

B9F5U510 m2 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40 x 40 x 7cm, tipus llosa vulca 34,65960 €
Altres conceptes 11,63040 €

P-80 F9F5U521 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, tipus llosa vulcano acabat top
complet, air clean de Breinco o equivalent, col·locades amb morter pastat una a una, inclòs
part proporcional de peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra
ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes plenes, totalment acabat.

46,29 €

B9F5U510 m2 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40 x 40 x 7cm, tipus llosa vulca 34,65960 €
Altres conceptes 11,63040 €

P-81 F9F5U522 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm o 60x40 cm de recuperació,
col·locades amb morter pastat una a una, inclòs part proporcional de peces especials i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat
fins a deixar les juntes plenes, totalment acabat.

13,94 €

Altres conceptes 13,94000 €

P-82 F9F5U525 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó ratllat de 40x40x5 cm, tipus llosa vulcano
acabat top complet, air clean de Breinco o equivalent, col·locades amb morter pastat una a
una, inclòs part proporcional de peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat
amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes plenes, totalment
acabat.

46,29 €

B9F5U510 m2 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40 x 40 x 7cm, tipus llosa vulca 34,65960 €
Altres conceptes 11,63040 €

P-83 F9H121V4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf BC50/70 D (IVa i D-12) amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració modificat amb pols de pneumàtic de PFU,
estesa i compactada, totalment acabat.

54,33 €

B9H121V0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf BC50/70 D (IVa i D-12) amb granulat 52,08000 €
Altres conceptes 2,25000 €

P-84 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2.

0,39 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1 0,27000 €
Altres conceptes 0,12000 €

P-85 F9V2U051 m Superstep de formigó, de 120x40x15 cm massís, color metall, tipus Breinco o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter, inclou que es mati les arestes inferiors de la peça en
taller amb eines adequades (no es podrà fer a l'obra amb radial), tot inclòs.

53,23 €

B9V2V006 m Superstep de formigó, de 120x40x15 cm massis, color metal, tipus Breinco o equivale 42,07200 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,78400 €
Altres conceptes 10,37400 €

P-86 F9WZV016 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguàs
existents, fins a una mida de 60 x 60 cm interior i una alçada mínima de recrescut de la tapa
de 30 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasant a cota del nou paviment, amb reconstrucció
de les parets de la tronera original i recol·locació del marc i la tapa a cota definitiva, totalment
acabat.

90,13 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 1,50000 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,15900 €
Altres conceptes 85,47100 €

P-87 F9WZV026 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o
reixes de desguàs existents, per a mides superiors a 60 x 60 cm interior i una alçada mínima
de recrescut de la tapa de 30 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasant a cota del nou
paviment, amb reconstrucció de les parets de la tronera original i recol·locació del marc i la
tapa a cota definitiva, totalment acabat.

119,14 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 3,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,79500 €
Altres conceptes 100,34500 €

P-88 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre si es demana, amb màquina autopropulsada.

0,80 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09282 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38050 €
Altres conceptes 0,32668 €

P-89 FBA31100 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixes superficials per a indicador de trànsit rodat i de
vianants, realitzat amb pintura epoxi aplicada en dues capes, aplicació manual, amb un
rendiment total de 300 gr/m2 de color, realitzat manualment amb cintes i plantilles per a
pintar les línies i superfícies, incloent el premarcatge, la configuració de la línia o superfícies
amb cintes adhesives i plantilles i la neteja de les zones que s'han de pintar a mà i amb triclor.

13,76 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 1,76500 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,27000 €
Altres conceptes 4,72500 €

P-90 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixa superficial per a indicador de trànsit rodat i de
vianants, amb pintura acrílica reflectant blanca, blava o groga homologada amb microesferes
de vidre si es demana, amb màquina d'accionament manual i plantilles per a pintar els
senyals, incloent el premarcatge i la neteja de les zones que s'han de pintar.

8,06 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,90964 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,80348 €
Altres conceptes 3,34688 €

P-91 FBBG0012 ut Triangle 700 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm amb doble plec de
seguretat per a eliminar les arestes vives, portant per la part posterior encolats en calent, dos
o més rails rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió química d'alta durabilitat.
Dors de placa lacada amb pintura grassa de color xampany. Decoració mitjançant film
reflectant EG enganxat per pressió serigrafiat amb tintes transparents. Amb brides de 60 x 5
mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

82,88 €

BBGG0012 UT TRIANGLE 700 MM ALUMINI REFLECTANT 72,01000 €

BBGG1310 UT BRIDA ALUMINI GIROD SL DE 60 X 5 MM 7,08000 €
Altres conceptes 3,79000 €

P-92 FBBG0021 ut Disc circular o octogonal 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm
amb doble plec de seguretat per eliminar les arestes vives, portant per la part posterior
encolats en calent dos o més rails rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió
química d'alta durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color xampany.
Decoració mitjançant film reflectant EG enganxat per pressió, serigrafiat amb tintes
transparents. Amb brides 60 x 5 mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot
inclòs amb subministrament i col·locació.

96,35 €

BBGG1310 UT BRIDA ALUMINI GIROD SL DE 60 X 5 MM 7,08000 €

BBGG0021 UT DISC CIRCULAR 600 MM ALUMINI REFLECTANT 86,24000 €
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Altres conceptes 3,03000 €

P-93 FBBG0040 ut Disc quadrat 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8 mm amb doble
plec de seguretat per eliminar les arestes vives, portant per la part posterior encolats en
calent dos o més rails rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió química d'alta
durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color xampany. Decoració mitjançant
film reflectant E.G. enganxat per pressió, serigrafiat amb tintes transparents. Amb brides de
60 x 5 mm d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

93,73 €

BBGG0040 UT QUADRAT 600 MM ALUMINI REFLECTANT 82,86000 €

BBGG1310 UT BRIDA ALUMINI GIROD SL DE 60 X 5 MM 7,08000 €
Altres conceptes 3,79000 €

P-94 FBBG0220 ml Suport circular d'alumini 60 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada (per a dos senyals de 600 mm)
tipus Girod SL o equivalent, amb cares exteriors estriades amb protecció amb anoditzat
mínim 15 micres i amb tap superior. Tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació
de la base i ancoratge.

34,61 €

BBGG0220 UT SUPORT 60 X 5 MM ALUMINI ANODITZAT 32,33000 €
Altres conceptes 2,28000 €

P-95 FBBG0230 ml Suport circular d'alumini 76 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada tipus Girod SL o equivalent amb
cares exteriors estriades amb protecció amb anoditzat mínim 15 micres i amb tap superior.
Tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

44,12 €

BBGG1230 M SUPORT 76 X 5 MM M ALUMINI ANODITZAT 41,72000 €
Altres conceptes 2,40000 €

P-96 FBBG0320 ut Suport platina per a senyal en suport en banderola tipus Girod SL o equivalent, d'alumini amb
l'abraçadora de subjecció al suport inclosa. Tot inclòs amb subministrament i col·locació.

18,63 €

BBGG1320 UT SUPORT PLETINA BANDEROLA GIROD 12,13000 €
Altres conceptes 6,50000 €

P-97 FBBG0410 ut Fonament de senyal de trànsit de dimensions 40 x 40 x 40 cm de formigó HM-20, amb
l'enderroc del paviment, l'apertura, el tapat del forat i la reposició del paviment, tot inclòs.

33,50 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,40544 €

B2R14020 M3 CÀNON D'ABOCADA DE MATERIALS D'ENDERROC 2,39500 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 3,34500 €
Altres conceptes 24,35456 €

P-98 FBBG0420 ut Pilona tipus Barcelona de polietilè de 100 m. de diàmetre i fins 1.000 mm d' altura, color a
determinar, tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge.

66,38 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 3,34500 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,40544 €

B2R14020 M3 CÀNON D'ABOCADA DE MATERIALS D'ENDERROC 2,39500 €
Altres conceptes 57,23456 €

P-99 FBS1J011 u Columna per a semàfors de fins a 4 m d'alçada i 150 mm de diàmetre amb gruix normal i 30
cm d'empotrament, tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la base i
ancoratge.

173,35 €

BBS1J011 u Columna d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor 146,57000 €
Altres conceptes 26,78000 €

P-100 FBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i dos focus, amb
sistema òptic rectangular, amb figuri vermell indicant alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc,
òptica de leds i sistema acústic de senyalització telecomandat per a invidents tipus passblue,
tot inclòs amb subministrament, col·locació i proves de funcionament.

591,66 €
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BBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat segons plecs de condicions, per a vianants amb rètols indica 569,35000 €
Altres conceptes 22,31000 €

P-101 FD1ZV010 ut Entroncament i connexió de clavegueró de qualsevol diàmetre amb tub de la xarxa primària
en els trams que no són pous o troneres de registre, realitzat mitjançant el tallat en forma
obliqua del tub de la xarxa secundària, fent un forat amb broca en el tub de la xarxa primària i
rejuntant la zona de contacte amb Sikadur 31 o equivalent i després massissat amb formigó
HM-20/B/10/I, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

50,82 €

Altres conceptes 50,82000 €

P-102 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i 25 kg de
pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito (prototip per a AMB) o equivalent, tot inclòs amb
subministrament i col·locació amb morter.

58,60 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FDBenito TH34X C-250 o 42,29000 €
Altres conceptes 16,31000 €

P-103 FD5AZUP1 m Formació de rasa de drenatge de profunditat variable entre 0,5-1,5 m i amplada de 40 cm,
amb piconatge del fons i formació de pendents, incloent l'excavació, la càrrega dels sobrants,
subministrament de tub de drenatge ranurat de PVC de 110 mm, embolcallat en totes
direccions per una capa de graves reciclades de 20 cm i un geotèxtil de 150 g/m2 amb doble
solapament, el reomplert amb terres de l'excavació, la compactat final i connexió a la xarxa,
així com tots els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra acabada i en
funcionament.

19,02 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 5,43600 €

B7B111C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 130 a 140 g/ 2,91200 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 2,38350 €
Altres conceptes 8,28850 €

P-104 FD5J6F0E ut Caixa per a embornal sifònic 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, segons model homologat per
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

79,67 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 5,69000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,76713 €
Altres conceptes 73,21287 €

P-105 FD5ZJJJ4 ut Subministrament i col·locació de bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa
de 800x364x50 mm exteriors per a trànsit pesat, segons model homologat per l'Ajuntament
de Cornellà de Llobregat, col·locat amb morter, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

93,11 €

BD7JZ999 m Embornal Delta de fosa (model compacte SF570) sifònic construït en fundició dúctil se 73,33000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,00210 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,98631 €

B0111000 m3 Aigua 0,00531 €
Altres conceptes 12,78628 €

P-106 FD7I0020 m Tub de PVC alveolar corrugat (interior llis, exterior corrugat) color teula diàmetre nominal 200
mm tipus Sanecor de Uralita o equivalent, rigidesa circumferència SN > 6 kN/m2, segons
norma pr EN 13.476 (canonades estructurades per a sanejament), inclou la unió per copa, la
junta elàstica i els maneguets d'empalmaments entre tub ranurat i tub llis, tot comprès amb
subministrament i col·locació.

18,70 €

BD7I0020 M TUB SANECOR PVC ALVEOLAR CORRUGAT COLOR TEULA 250 MM 14,91000 €
Altres conceptes 3,79000 €

P-107 FD7JM230 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 kN/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons norma pr EN 13.476 (canonades estructurades per a
sanejament), col·locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en

36,10 €
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rases de fondària menor de 50 cm sobre el tub, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 17,78280 €

BD7JM220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 31 12,51540 €
Altres conceptes 5,80180 €

P-108 FD90S005 m3 Recobriment protector exterior de formigó de resistència 15 N/mm2, per a claveguera amb
formigó de consistència tova i mida d'àrid inferior a 10 mm, per a solera, laterals i cobriment
de les canonades de sanejament, formigó assentament de pous de registre, embornals i
troneres, vibrat i curat, abocat amb dúmper o carretó, tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

84,56 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 62,59000 €
Altres conceptes 21,97000 €

P-109 FDB23469 ut Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix mínim per a pou de 1,20x1,20 m per a tub
de fins a 80 cm interior, inclou mitja canya de formigó per garantir la continuïtat de les aigües,
tot comprès amb subministrament i col·locació.

55,92 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 18,95400 €
Altres conceptes 36,96600 €

P-110 FDD2S015 m Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment, elaborat a l'obra amb formigonera, tot inclòs amb subministrament i
col·locació.

119,34 €

BDD2S015 U PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X70X50 CM, PER A POU QUADRAT 74,10000 €
Altres conceptes 45,24000 €

P-111 FDDZ0001 ut Bastiment i tapa pou, model SOLO 7SP de Norinco o equivalent, de fosa dúctil D-400,
diàmetre pas lliure 700 mm, amb marc aparent quadrat de 900x900 mm, pes total de 126 kg,
amb l'anagrama municipal del servei i col·locada amb formigó, tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

392,59 €

BDDZ0001 u Marc i tapa pou, model SOLO 7SP de la casa Norinco, de fosa dúctil D-400, diàmetre 388,34000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,89540 €
Altres conceptes 2,35460 €

P-112 FDDZ51DU ut Graó per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de polipropilè, col·locat amb
morter mixt, elaborat a l'obra, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

17,45 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 5,13000 €
Altres conceptes 12,32000 €

P-113 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa i dau de recobriment de 30 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

10,25 €

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,92200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,16988 €
Altres conceptes 0,15812 €

P-114 FDG5U301 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa i dau de recobriment de 40 x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I inclòs.

10,57 €

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,92200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,53808 €
Altres conceptes 1,10992 €

P-115 FDGZF002 m Protecció de rasa de serveis amb poca profunditat mitjançant placa d'acer de 55 x 33 x 0,8
cm cobrint completament el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons
normativa de l'empresa de distribució, subministrament i col·locació inclòs.

17,68 €
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B0CHF001 u Planxa d'acer de 550x330x8 mm de gruix 17,42000 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-116 FDGZF003 m Protecció de serveis per creuaments o paral·lelismes amb plaques de fibrociment lliure
d'amiant de 60 x 30 x 1 cm cobrint completament el servei a protegir i muntades entre elles
un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució, subministrament i
col·locació inclòs.

26,83 €

B0CG2150 m2 Planxa totalment comprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix 26,56800 €
Altres conceptes 0,26200 €

P-117 FDGZPC21 m Placa de polietilè de protecció per col·locar a sobre de instal·lació, subministrament i
col·locació inclòs.

3,61 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-118 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, disposada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora, subministrament i col·locació.

0,29 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,17780 €

P-119 FDGZU050 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització, per avís de instal·lacions existents, subministrament i
col·locació inclòs.

0,28 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €
Altres conceptes 0,16450 €

P-120 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

57,46 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 3,21773 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 14,92000 €
Altres conceptes 39,32227 €

P-121 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

83,55 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 10,07906 €

B0111000 m3 Aigua 0,00177 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35069 €
Altres conceptes 73,11848 €

P-122 FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de maó
calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter i sobre base drenant de 20 cm
de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre, incloent l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, tapa de fosa dúctil de 42 x 42 cm de resistència D-250 amb tancament
de seguretat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada.

111,57 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,18610 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 14,76000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 24,00840 €
Altres conceptes 71,61550 €

P-123 FDK2UZ35 u Pericó per una o dos claus de reg, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb morter i sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de
diàmetre, incloent l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, subministrament
i col·locació de tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm de resistència C-250 i qualsevol altre
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

229,28 €
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B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,65850 €

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fundició dúctil de D-250 93,12000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 37,90800 €
Altres conceptes 95,59350 €

P-124 FDK2UZ40 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades, sobre base drenant de 20 cm de grava,
incloent l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, subministrament i col·locació de marc i
tapa articulada de fosa dúctil de 62 x 62 cm de resistència B125 amb tancament de seguretat
i relleu antilliscant, tipus Norfond, així com qualsevol altre material o mà d'obra necessària
per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

282,83 €

BDKZU02 u Bastiment i tapa articulada de fundició dúctil de 62 x 62 cm de resistència B125 amb ta 146,67000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,65850 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 37,90800 €
Altres conceptes 95,59350 €

P-125 FDK3UR41 u Pericó de 180 x 70 x 70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base
drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada, incloent tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, totalment acabat.

269,39 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 6,13500 €

BDKZU130 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 188x78 cm amb tirador ocultable i p 91,28000 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,12800 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 31,59000 €
Altres conceptes 138,25700 €

P-126 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, tot inclòs amb subministrament i
col·locació amb morter.

46,99 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,11229 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 33,94000 €
Altres conceptes 12,93771 €

P-127 FDZ10010 m Inspecció interior de xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmera de vídeo, incloent els
desplaçament d'equips i la redacció i lliurament a Direcció d'Obra de l'informe final resultant
de la inspecció, totalment acabat, amb neteja prèvia per poder passar la càmera, tot comprès.

4,40 €

Sense descomposició 4,40000 €

P-128 FFB1UZ30 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o
a pressió amb accessoris metàl·lics, incloent part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a
deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada.

7,89 €

BFYB1930 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 0,99750 €

BFB1903U m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de p 4,98780 €
Altres conceptes 1,90470 €

P-129 FFB2735U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada.

4,28 €

BFB2730U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal, 0,91800 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext 0,64050 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,12000 €
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Altres conceptes 2,60150 €

P-130 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada.

5,85 €

BFB2840U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal, 1,74420 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 0,89850 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,18000 €
Altres conceptes 3,02730 €

P-131 FFB2945U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, incloent
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada.

7,37 €

BFB2940U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal, 2,72340 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext 1,33800 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,28000 €
Altres conceptes 3,02860 €

P-132 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, tot inclòs amb
subministrament i col·locació.

2,78 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,73400 €
Altres conceptes 1,04600 €

P-133 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte 40 J,
resistència a compressió 450 N, muntat com a canalització soterrada, subministrament i
col·locació inclòs.

4,71 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,47820 €
Altres conceptes 1,23180 €

P-134 FG319234 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 armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot
inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

1,51 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 0,84660 €
Altres conceptes 0,66340 €

P-135 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

6,17 €

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 4,62060 €
Altres conceptes 1,54940 €

P-136 FG31B010 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb
maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes, tot inclòs amb subministrament i col·locació.

44,01 €

BG3VC001 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio 21,71000 €
Altres conceptes 22,30000 €

P-137 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot
inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

2,88 €
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BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,12200 €
Altres conceptes 1,75800 €

P-138 FG31INT1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 16 mm² i fins a 4 conductors, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub.

7,98 €

BG319562 m Cable 0,6/1 kV RV-K 4x16 mm2 6,25260 €
Altres conceptes 1,72740 €

P-139 FG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, tot inclòs amb subministrament i
col·locació en tub.

4,29 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 2,09100 €
Altres conceptes 2,19900 €

P-140 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra, tot inclòs
amb subministrament i col·locació a fons de rasa.

3,11 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,43850 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,16000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
Altres conceptes 1,18150 €

P-141 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els
materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid
interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels
cables, abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i instal·lació.

97,97 €

BG212A10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 11,45000 €

BG23EB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 38,72000 €

B0A8U010 U Abraçadera d'acer galvanitzat per tub de 100mm de diàmetre. 4,56000 €
Altres conceptes 43,24000 €

P-142 FHGAS011 ut Comprovacions de l'estat de l'aïllament del cablejat (es verificarà l'estat de l'aïllament del
cablejat de la línia a la que es connectarà la nova instal·lació abans de realitzar cap treball de
qualsevol tipus a l'obra), inclòs emissió del informe i comunicació a l'Ajuntament.

71,43 €

Altres conceptes 71,43000 €

P-143 FHM1UH22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament i
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i dau de formigó) i
amb la instal·lació elèctrica interior (amb caixa de connexions i protecció) i la presa de terra.
Totalment instal·lada, anivellada i provada.

350,74 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 4,10000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,89960 €

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca 16,60000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 4,55000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,49000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm, d'acer galvanitzat 43,51000 €

BHM1UH22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 5 m de altura, c 186,79000 €
Altres conceptes 38,80040 €

P-144 FHMZU010 u Desplaçament columna de semaforització existent de fins a 8 m d'alçada, comprenen el
desconnexionat, la demolició del fonament actual, desenbridat de la columna, trasllat de la
columna, acopi temporal a magatzem i posterior muntatge al lloc indicat per Direcció d'Obra.
Inclou nou fonament per la columna d'enllumenat de dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de

238,22 €

PROJECTE DE REORDENACIÓ DE L´AV. PABLO PICASSO
T.M. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
juliol de 2017

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 18

formigó HA-25, amb els perns i la plantilla d'ancoratge i els conductes de PVC corrugat de
doble paret de 90 mm de diàmetre, el cablejat interior i el cablejat de la llumenera, així com
l'apertura i el tapat del forat. Totalment instal·lada, anivellada, connexionada i provada.

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,10000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 41,88000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,49000 €
Altres conceptes 148,75000 €

P-145 FHQNA001 u Projector model Floodlight 20 mini LED de 107W de potència amb òptica PL52 de Potència
de Siteco o equivalent. Temperatura de color 3000 K. Carcassa i unió de màstil d'alumini
colat, ferro de mica Siteco® (DB 702S); coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG),
carcassa del mòdul LED i coberta unides inseparablement. Amb protecció IP66, SK II i IK08.
Inclou electrònica operativa LED controlada per microprocessador, equip electrònic regulable
amb entrada 1-10V i tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment instal·lat i provat.

689,52 €

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca 16,60000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 13,65000 €

BHQNA001 u Projector model Floodlight 20 mini LED de 107W de potència amb òptica PL52 de Site 641,12000 €
Altres conceptes 18,15000 €

P-146 FHQNA002 u Projector model Floodlight 20 micro LED de 29 W de potència amb òptica PL43 de Siteco o
equivalent. Temperatura de color 4000 K. Carcassa i unió de màstil d'alumini colat, ferro de
mica Siteco® (DB 702S); coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG), carcassa del
mòdul LED i coberta unides inseparablement. Amb protecció IP66, SK II i IK08. Inclou
electrònica operativa LED controlada per microprocessador, equip electrònic regulable amb
entrada 1-10V i tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment instal·lat i provat.

452,06 €

BHQNA002 u Projector model Floodlight 20 micro LED de 29 W de potència amb òptica PL43 de Sit 403,66000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 13,65000 €

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca 16,60000 €
Altres conceptes 18,15000 €

P-147 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada, amb subministrament i col·locació.

17,70 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó)  per a roscar de 1´´ de diàmetre nominal, de plàs 6,09000 €
Altres conceptes 11,61000 €

P-148 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de goteig, incloent arqueta
antivandàlica verda rodona HDPE injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre
graves, amb subministrament i col·locació.

54,97 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó per purgat de canonades 13,45000 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a muntar sobre graves amb tancamen 11,77000 €
Altres conceptes 29,75000 €

P-149 FJMZUZMB ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 1,5 m3/h, incloent els drets de la companyia,
el comptador volumètric , el ramal, les connexions, els permisos i els accessoris. Partida
alçada a justificar segons pressupost de la companyia aigües.

923,69 €

Sense descomposició 923,69000 €

P-150 FJMZUZPP ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 6m3/h, incloent els drets de la companyia, el
comptador volumètric , el ramal, les connexions, els permisos i els accessoris. Partida alçada
a justificar segons pressupost de la companyia aigües ref. 1104/AMB.

1.684,50 €

Sense descomposició 1.684,50000 €

P-151 FJS1UZ10 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250 mc, amb
brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm, amb rosca

243,97 €
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interior de 1 1/2'' i juntes en EPDM, equipada amb vàlvula, incloent accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE electrosoldats o metàl·lics i la seva col·locació.

BFBBUZ10 u Colze 63 mm, d'alta densitat, electrosoldable 32,18000 €

BFBBUZ11 u Connexió en T electrosoldada de 63 mm 19,34000 €

BJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 133,85000 €
Altres conceptes 58,60000 €

P-152 FJS5UZ02 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció cada 0,30 m, tipus Unitecline, amb un total de 7 u de goters de
3,5 l, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns,
incloent la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 15 cm, amb
subministrament i col·locació.

10,38 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 1,37800 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri 2,71000 €

BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 2,47500 €
Altres conceptes 3,81700 €

P-153 FJSAUZ10 U Subministrament, configuració, alta de la instal·lació i posada en marxa d'equip repetidor de
85 x 80 x 95 mm tipus Samcla, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica que es
comunica amb la resta d'equips dels sistema mitjançant radiofreqüència.

581,96 €

BDO3CZ20 U SUBMINSTRAMENT D'EQUIP REETIDOR TIPUS SAMCLA 581,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-154 FJSAUZ20 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'equip programador tipus Samclabox, de
85 x 80 x 95 mm, alimentat amb pila de 9 Vc. i sortida per 4 estacions, comunicat mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb un imant, electrònicament amb consola i de manera
remota per Internet, incloent subministrament, col·locació i la seva configuració.

639,49 €

BDO3CZ21 U Subministrament i posada en marxa d'equip programador tipus Samclabox,  de 85x80 639,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-155 FJSAUZ50 U Consola de control per a equips Samclabox, incloent: consola, funda, punter, llapis de
memòria USB, carregador a 220 V i carregador per vehicle, totalment configurada i provada.

1.320,02 €

BDO3UZ50 u Cónsola de control per a equips Samclabox,  inclou: consola, funda, punter, llapis de 1.320,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-156 FJSFUZ05 u Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord
pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat d'obertura manual, drenatge intern i connexions
estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula,
incloent tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada, dins de pericó.

185,44 €

BJM5UZ01 U Regulador de Presión con dial para válvulas Serie PGA, PEB, PESB, BPE y BPES 76,85000 €

BFWBUZ30 u Colze de llautó de 1´´ 7,13000 €

BFWBUZ31 u Te de llautó de 1´´ 4,18500 €

BFWBUZ32 u Enllaç de llautó de 1´´ 4,93000 €

BJSBUZ11 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del rele a 9v a.c., tipus PGA 53,65000 €
Altres conceptes 38,69500 €

P-157 FN3G2A74 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC,
portajuntes a pressió, tancament de polietilè HDPE i juntes d'estanqueïtat d'etilè propilè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada, totalment
instal·lada.

30,74 €
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BN3G2A70 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 12,60000 €
Altres conceptes 18,14000 €

P-158 FQ21U020 U Subministrament i col·locació de paperera de 60 l galvanitzada, totalment acabada, inclòs
ancoratges al paviment i reposició d'aquest.

85,13 €

BQ21U020 U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM 77,47000 €
Altres conceptes 7,66000 €

P-159 FR3PU100 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 6 mm, amb %MO SMS superior al 3% estes
amb mitjans mecànics i manuals en talussos d'excavació, incloent el llaurat previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació,
mesurat sobre perfil acabat, unitat totalment acabada.

28,23 €

BR3PAM01 m3 Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca,  adobat, cribat amb m 19,15000 €
Altres conceptes 9,08000 €

P-160 FRA4CZ01 u Subministrament, plantació d' arbre, multitronc, tipus Jacaranda Mimosifollia, en contenidor
de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el
primer any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 2 x
2 x 1 m, la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i
urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com el subministrament i
col·locació de tutor de fusta format per 4 rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre,
l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en
cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

390,37 €

BD5AUZ10 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 60 mm de diàmetre 1,76000 €

FR2GUZ70 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànic 10,01650 €

FR3PUZ10 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o 49,25478 €

FR64U010 u Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb 40,72000 €

FRZ2UZ10 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de 42,72114 €
Altres conceptes 245,89758 €

P-161 FRA4NP01 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Chitalpa Tashkentensis, Schinus Terebinthifolia,
Pistacia Chinensis, Corylus Colurna, Tipuana tipus (segons decisió definitiva consensuada
amb Direcció d'Obra) de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat
segons NTJ, seleccionat a viver i en garantia durant el primer any, incloent l'acopi provisional
en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la
terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m
de tub d'aireig de 60 mm, així com el subministrament i col·locació de tutor de fusta format
per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons
del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i
l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en cas d'avaria i el
manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

250,63 €

FR3PUZ10 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o 44,77707 €

FR64U010 u Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb 40,72000 €

BD5AUZ10 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 60 mm de diàmetre 1,76000 €

FR2GUZ70 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànic 10,01650 €

FRZ2UZ10 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de 21,36057 €
Altres conceptes 131,99586 €

P-162 FRA4UZP2 u Subministrament, plantació de Celtis Australis de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o
contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia

314,19 €
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durant el primer any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de
plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o
franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%,
ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així
com el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada
de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons
de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació
d'escocell, la reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció
de l'obra,  unitat totalment acabada.

BD5AUZ10 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 60 mm de diàmetre 1,76000 €

FR2GUZ70 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànic 10,01650 €

FR3PUZ10 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o 44,77707 €

FR64U010 u Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb 40,72000 €

FRZ2UZ10 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de 21,36057 €
Altres conceptes 195,55586 €

P-163 FRA4UZP6 u Subministrament, plantació de Jacaranda Mimosifolia de 20/25 cm de perímetre amb pa de
terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en
garantia durant el primer any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot
de plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca
o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%,
ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així
com el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada
de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, els cinturons
de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell,
la reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra,
unitat totalment acabada.

204,68 €

BD5AUZ10 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 60 mm de diàmetre 1,76000 €

FRZ2UZ10 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de 21,36057 €

FR64U010 u Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb 40,72000 €

FR2GUZ70 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànic 10,01650 €

FR3PUZ10 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o 44,77707 €
Altres conceptes 86,04586 €

P-164 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 15 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre si es demana, amb màquina autopropulsada.

1,06 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,13723 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,57456 €
Altres conceptes 0,34821 €

P-165 HZZZ0001 PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut
desglossat del Projecte.

7.780,00 €

Sense descomposició 7.780,00000 €

P-166 J060AC0B UT Execució de forat amb sonda rotativa de fins 100 mm de diàmetre i 220 mm de llargària i
extracció del material perforat, incloent la neteja del forat amb aire comprimit, la càrrega, el
transport i el cànon d'abocada dels materials extrets, totalment acabat.

67,89 €

BV21AC0B u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i fins a 300 mm de llargària, d'un 55,75000 €
Altres conceptes 12,14000 €

P-167 PAIIM001 ut Per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, incloent projecte visat, tràmits a
indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.

524,27 €
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Sense descomposició 524,27000 €

P-168 PCNOU012 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
Optical leds, tot inclòs amb subministrament, col·locació i proves de funcionament.

1.042,91 €

BBS2U0A5 U SEMAFOR DE POLICARBONAT AMB SISTEMA OPTIC DE DIAMETRE 210 MM AM 1.036,46000 €
Altres conceptes 6,45000 €

Barcelona, juliol de 2017

                                    AUTOR DEL PROJECTE

                                    Carlos Ruiz Soria
                                    Enginyer Civil
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Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Subcapítol 01 RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 F21QU015 ut Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat o a magatzem municipal. (P - 17)

18,21 5,000 91,05

2 F21QU025 ut Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat o magatzem municipal. (P - 18)

18,34 26,000 476,84

3 F21QU045 ut Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics,
càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal. (P - 20)

12,79 1,000 12,79

4 F21QU105 m Desmuntatge de barana metàl·lica o de fusta de qualsevol tipus i mida
per a posterior recol·locació i enderroc de fonament amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia
durant l'execució de l'obra. (P - 22)

8,57 30,000 257,10

5 F21QU046 ut Desmuntatge de jardinera, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega i
transport a zona exterior a l'àmbit d'obra o a magatzem municipal, per
a posterior recol·locació, inclòs acopi i custodia durant l'execució de
l'obra. (P - 21)

45,73 4,000 182,92

6 F21CV063 ut Desmuntatge de senyal de trànsit o informativa de qualsevol tipus i
mida per a posterior recol·locació i demolició d'ancoratges, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal, inclòs acopi i custodia
durant l'execució de l'obra. (P - 13)

16,76 15,000 251,40

7 F2U90010 ut Desmuntatge i retirada de contenidor d'escombraries, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega i transport a zona exterior a l'àmbit d'obra
o a magatzem municipal, per a posterior recol·locació, inclòs acopi i
custodia durant l'execució de l'obra. (P - 64)

18,74 12,000 224,88

8 F2U70010 ut Desmuntatge i retirada de bústia de correus, amb mitjans manuals i
mecànics, amb enderroc de paviment i ancoratge, extracció, càrrega
de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat i/o zona exterior
a l'àmbit d'obra o magatzem municipal, per a posterior recol·locació,
inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra. (P - 60)

63,83 1,000 63,83

9 F2U80040 ut Desmuntatge, arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o
magatzem municipal d'OPI, panell banderola de mida mitjana (<3 m2)
o similar, il·luminat interiorment, prèvia extracció de propaganda
comercial i desconnexió elèctrica, inclòs enderroc de paviment i
extracció. (P - 63)

347,09 1,000 347,09

10 F2U70011 ut Arrancada i enretirada a l'abocador, lloc d'ús o magatzem municipal de
lavabo químic fixe tipus Poliklyn o similar, inclòs l'enderroc del
paviment, marxapeu i demès elements i l'extracció. (P - 61)

85,10 1,000 85,10

11 F2U70012 ut Muntatge de lavabo químic tipus Poliklyn o similar en lloc a decidir per
Direcció d'Obra en les proximitats de l'obra i durant tota l'execució,
inclòs l'enderroc del paviment, la preparació de la base, l'ancoratge i el
connexionat. (P - 62)

159,57 1,000 159,57

12 F21QU035 ut Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçària, inclòs
demolició de la base de formigó i desconnexió de la xarxa elèctrica,
amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i
transport a abocador autoritzat o magatzem municipal. (P - 19)

61,64 13,000 801,32

13 F21QU115 m Desmuntatge de tanca de qualsevol tipus i mida per a posterior
recol·locació i enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics,
càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal, inclòs acopi i custodia durant l'execució de
l'obra. (P - 23)

9,03 5,000 45,15

14 F21QU116 m Transport, col·locació i muntatge de tanca de qualsevol tipus i mida de
recuperació, amb mitjans manuals i mecànics, excavació i formació de
fonaments, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat o magatzem municipal, totalment acabada, inclòs p.p. de

18,05 5,000 90,25

euros
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reposició d'elements malmesos durant la manipulació. (P - 24)
15 F21H1A53 ut Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de

subjecció, de fins a 10/12 m d'alçària, 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, inclòs acopi i custodia durant l'execució de l'obra.
(P - 16)

121,09 9,000 1.089,81

TOTAL Subcapítol 01.01.01 4.179,10

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Subcapítol 02 CATES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 F2220A13 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i càrrega, amb les terres deixades a
la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat de la cala o rasa amb
material procedent de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de
les runes o terres sobrants a l'abocador. (P - 28)

45,40 13,000 590,20

TOTAL Subcapítol 01.01.02 590,20

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 02 ENDERROCS

Subcapítol 01 ENDERROCS

1 F219V010 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 10)

1,24 621,000 770,04

2 F219U115 m2 Demolició de paviments asfàltics de fins a 20 cm de gruix amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil. (P - 5)

3,56 935,000 3.328,60

3 F219W025 m2 Fresatge de paviments asfàltics, de fins a 5 cm de gruix, amb
escombrat, talls i acabats de tapes i reixes i càrrega de runa sobre
camió, mesurat sobre perfil. (P - 12)

2,26 4.750,000 10.735,00

4 F219U215 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de
runa sobre camió, mesurat sobre perfil. (P - 6)

24,63 29,500 726,59

5 F219U015 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat
sobre perfil. (P - 3)

2,19 470,000 1.029,30

6 F219U035 m Demolició de rigola de panots i base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre
perfil. (P - 4)

2,30 470,000 1.081,00

7 F219U320 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades i base de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre
camió, incloent part proporcional de demolició manual a les vores de
pericons, façanes o  per serveis, mesurat sobre perfil. (P - 8)

5,65 569,500 3.217,68

8 F219U321 m2 Demolició de paviment de panots o de llosetes prefabricades
mantenint la base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa sobre camió, incloent part proporcional de demolició
manual a les vores de pericons, façanes o per serveis, mesurat sobre
perfil. (P - 9)

1,33 908,500 1.208,31

9 F213U025 m3 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó armat, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió, inclòs talls
d'armadures, mesurat sobre perfil. (P - 2)

55,16 5,000 275,80

10 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega
de runa sobre camió o contenidor. (P - 11)

2,11 6,000 12,66

euros
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11 F219U216 ut Demolició d'embornal i connexió d'embornal a tub o pou, amb formació
de tapa cega de formigó armat, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil. (P - 7)

49,63 24,000 1.191,12

TOTAL Subcapítol 01.02.01 23.576,10

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 03 SISTEMA VIARI

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F221U100 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, mesurat sobre perfil, incloent
el refí de la superfície resultant. (P - 26)

2,80 50,000 140,00

2 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, incloent la descàrrega
i totes les càrregues i transvasaments intermedis de material per la
utilització d'aplecs provisionals, mesurat sobre perfil. (P - 46)

1,26 50,000 63,00

3 F2A11000 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra seleccionada d'aportació,
mesurat sobre perfil. (P - 47)

9,90 147,750 1.462,73

4 F2A15000 m3 Subministrament i transport a l'obra de terra adequada d'aportació,
mesurat sobre perfil. (P - 48)

5,87 50,000 293,50

5 F226U020 m3 Estesa, terraplenat i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb
compactació del 95% PM (sense incloure les terres), amb part
proporcional de reperfilat de talussos, mesurat sobre perfil, amb
l'anivellament, el refinat i els possibles esgotaments inclosos, totalment
acabat. (P - 40)

3,89 197,750 769,25

6 F227R0UA m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació
de fins el 98% PM. (P - 41)

0,99 2.323,500 2.300,27

TOTAL Subcapítol 01.03.01 5.028,75

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 03 SISTEMA VIARI

Subcapítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 F931201R m3 Base de tot-u reciclat, amb subministrament, transports, estesa i
piconatge del material fins el 98% PM. (P - 66)

22,51 171,450 3.859,34

2 F9655385 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de
12x25 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials. (P - 68)

17,92 521,000 9.336,32

3 F9665385 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de
12x25 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials. (P - 70)

31,12 55,000 1.711,60

4 F9675385 ut Vorada T3 esquadra interior o exterior de peces de formigó doble capa
sèrie 350 kg/m2, de 12x25 cm, col·locada amb base de formigó i
rejuntada amb morter, tot inclòs, amb tall de peces especials. (P - 71)

34,38 22,000 756,36

5 F9655388 m Vorada P1 recta de peces de formigó doble capa sèrie 350 kg/m2, de
100x8x20 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment, tot inclòs, amb tall de peces especials. (P - 69)

18,84 40,000 753,60

6 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i base de formigó, tot
inclòs, amb tall de peces especials. (P - 72)

15,78 576,000 9.089,28

7 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i base de formigó, tot
inclòs, amb tall de peces especials. (P - 73)

17,46 37,000 646,02

8 F985V027 ut Capçal per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model V57VG de
Breinco o equivalent, amb peces prefabricades centrals amb forma

90,06 6,000 540,36

euros
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falca de formigó de 50x57x25 cm i peces especials extremes de
40x57x25 cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot inclòs, amb
tall de peces especials. (P - 75)

9 F985V026 ut Peça mitjana per a gual de vehicles de 57 cm d'amplària model
V57VG de Breinco o equivalent, amb peces prefabricades centrals
amb forma falca de formigó de 50x57x25 cm i amb peces especials
extremes de 40x57x25 cm, base de formigó i rejuntat amb morter, tot
inclòs, amb tall de peces especials. (P - 74)

70,70 30,000 2.121,00

10 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat amb bomba o cubilot, estesa i
vibració mecànica i acabat remolinat manual, inclòs tall de juntes d'1/3
del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals, tot inclòs.
(P - 67)

69,21 234,275 16.214,17

11 F9E1U010 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera, color gris, de 20x20x4
cm, classe 1A segons Plec, col·locat a l'estesa sobre base de morter
de ciment de 3 cm de gruix (amb 200 kg de ciment per m3) i rejuntat
amb beurada de ciment pòrtland, incloent formació de juntes amb
porexpan en cas de grans superfícies, tot inclòs sense la base de
formigó. (P - 77)

19,24 1.817,500 34.968,70

12 F9E1U112 m2 Paviment de panot de 4 pastilles per a vorera de color gris de 20x20x8
cm, classe 1A segons Plec, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment i beurada de ciment pòrtland, incloent part
proporcional de peces especials, trobades a façana, guals,
reposicions, totalment acabat. (P - 78)

20,42 76,000 1.551,92

13 F9F5U522 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm o 60x40 cm
de recuperació, col·locades amb morter pastat una a una, inclòs part
proporcional de peces especials i entregues a elements singulars,
rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar les juntes plenes, totalment acabat. (P - 81)

13,94 94,000 1.310,36

14 F9F5U521 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, tipus
llosa vulcano acabat top complet, air clean de Breinco o equivalent,
col·locades amb morter pastat una a una, inclòs part proporcional de
peces especials i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra
ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar les juntes
plenes, totalment acabat. (P - 80)

46,29 158,800 7.350,85

15 F9F5U525 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó ratllat de 40x40x5 cm,
tipus llosa vulcano acabat top complet, air clean de Breinco o
equivalent, col·locades amb morter pastat una a una, inclòs part
proporcional de peces especials i entregues a elements singulars,
rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar les juntes plenes, totalment acabat. (P - 82)

46,29 62,240 2.881,09

16 F9F5U511 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó botonat de 30x20x10 cm
tipus llosa vulcano acabat top complet air clean de Breinco o
equivalent, col·locades a truc de maceta amb morter, inclòs part
proporcional de peces especials i entregues a elements singulars,
rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar les juntes plenes, totalment acabat. (P - 79)

46,29 85,800 3.971,68

17 F9V2U051 m Superstep de formigó, de 120x40x15 cm massís, color metall, tipus
Breinco o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter, inclou
que es mati les arestes inferiors de la peça en taller amb eines
adequades (no es podrà fer a l'obra amb radial), tot inclòs. (P - 85)

53,23 67,200 3.577,06

18 F991Z052 kg Acer S275JR en xapa i/o perfils laminats en calent, galvanitzat en
calent, per a formació d'escocell, encintat per separació de paviments,
confinaments, etc., segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar soldat, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge de gruix
variable (10 a 16 mm) soldats a la xapa i ancorats al formigó, incloent
soldadures, juntes de dilatació necessàries, els arrodoniments dels
cantells vius i els forats pel drenatge, totalment acabat segon directrius
de Direcció d'Obra.. (P - 76)

2,92 5.724,848 16.716,56

19 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida,
tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2. (P - 84)

0,39 4.750,000 1.852,50

20 F9H121V4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf
BC50/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració modificat amb pols de pneumàtic de PFU, estesa i

54,33 456,000 24.774,48

euros
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compactada, totalment acabat. (P - 83)
21 F9WZV016 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons o

reixes de desguàs existents, fins a una mida de 60 x 60 cm interior i
una alçada mínima de recrescut de la tapa de 30 cm, amb enderrocs i
recrescuts enrasant a cota del nou paviment, amb reconstrucció de les
parets de la tronera original i recol·locació del marc i la tapa a cota
definitiva, totalment acabat. (P - 86)

90,13 28,000 2.523,64

22 F9WZV026 ut Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons,
tapes de claveguera o reixes de desguàs existents, per a mides
superiors a 60 x 60 cm interior i una alçada mínima de recrescut de la
tapa de 30 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasant a cota del nou
paviment, amb reconstrucció de les parets de la tronera original i
recol·locació del marc i la tapa a cota definitiva, totalment acabat. (P -
87)

119,14 10,000 1.191,40

TOTAL Subcapítol 01.03.02 147.698,29

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 03 SISTEMA VIARI

Subcapítol 03 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre si es demana, amb
màquina autopropulsada. (P - 88)

0,80 674,500 539,60

2 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 15 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre si es demana, amb
màquina autopropulsada. (P - 164)

1,06 124,000 131,44

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixa superficial per a indicador de
trànsit rodat i de vianants, amb pintura acrílica reflectant blanca, blava
o groga homologada amb microesferes de vidre si es demana, amb
màquina d'accionament manual i plantilles per a pintar els senyals,
incloent el premarcatge i la neteja de les zones que s'han de pintar. (P
- 90)

8,06 56,950 459,02

4 FBA31100 m2 Pintat sobre paviment de línies o faixes superficials per a indicador de
trànsit rodat i de vianants, realitzat amb pintura epoxi aplicada en dues
capes, aplicació manual, amb un rendiment total de 300 gr/m2 de
color, realitzat manualment amb cintes i plantilles per a pintar les línies
i superfícies, incloent el premarcatge, la configuració de la línia o
superfícies amb cintes adhesives i plantilles i la neteja de les zones
que s'han de pintar a mà i amb triclor. (P - 89)

13,76 779,000 10.719,04

5 FBBG0012 ut Triangle 700 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de 1,8
mm amb doble plec de seguretat per a eliminar les arestes vives,
portant per la part posterior encolats en calent, dos o més rails
rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió química d'alta
durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color
xampany. Decoració mitjançant film reflectant EG enganxat per
pressió serigrafiat amb tintes transparents. Amb brides de 60 x 5 mm
d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb
subministrament i col·locació. (P - 91)

82,88 10,000 828,80

6 FBBG0021 ut Disc circular o octogonal 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa
d'alumini de 1,8 mm amb doble plec de seguretat per eliminar les
arestes vives, portant per la part posterior encolats en calent dos o
més rails rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió
química d'alta durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de
color xampany. Decoració mitjançant film reflectant EG enganxat per
pressió, serigrafiat amb tintes transparents. Amb brides 60 x 5 mm
d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb
subministrament i col·locació. (P - 92)

96,35 10,000 963,50

7 FBBG0040 ut Disc quadrat 600 mm tipus Girod SL o equivalent, de xapa d'alumini de
1,8 mm amb doble plec de seguretat per eliminar les arestes vives,
portant per la part posterior encolats en calent dos o més rails
rigiditzadors d'alumini. Senyals tractades per conversió química d'alta

93,73 10,000 937,30

euros
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durabilitat. Dors de placa lacada amb pintura grassa de color
xampany. Decoració mitjançant film reflectant E.G. enganxat per
pressió, serigrafiat amb tintes transparents. Amb brides de 60 x 5 mm
d'alumini anoditzat per a la subjecció al suport. Tot inclòs amb
subministrament i col·locació. (P - 93)

8 FBBG0220 ml Suport circular d'alumini 60 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada (per a dos
senyals de 600 mm) tipus Girod SL o equivalent, amb cares exteriors
estriades amb protecció amb anoditzat mínim 15 micres i amb tap
superior. Tot inclòs amb subministrament i col·locació, formació de la
base i ancoratge. (P - 94)

34,61 60,000 2.076,60

9 FBBG0230 ml Suport circular d'alumini 76 x 5 mm de fins 3,5 m d'alçada tipus Girod
SL o equivalent amb cares exteriors estriades amb protecció amb
anoditzat mínim 15 micres i amb tap superior. Tot inclòs amb
subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge. (P - 95)

44,12 67,500 2.978,10

10 FBBG0320 ut Suport platina per a senyal en suport en banderola tipus Girod SL o
equivalent, d'alumini amb l'abraçadora de subjecció al suport inclosa.
Tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 96)

18,63 16,000 298,08

11 FBBG0410 ut Fonament de senyal de trànsit de dimensions 40 x 40 x 40 cm de
formigó HM-20, amb l'enderroc del paviment, l'apertura, el tapat del
forat i la reposició del paviment, tot inclòs. (P - 97)

33,50 30,000 1.005,00

12 FBBG0420 ut Pilona tipus Barcelona de polietilè de 100 m. de diàmetre i fins 1.000
mm d' altura, color a determinar, tot inclòs amb subministrament i
col·locació, formació de la base i ancoratge. (P - 98)

66,38 127,125 8.438,56

TOTAL Subcapítol 01.03.03 29.375,04

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 04 SANEJAMENT

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F219V010 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 10)

1,24 327,000 405,48

2 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de qualsevol
tipus, amb mitjans manuals i mecànics, amb terres deixades a la vora
o càrrega a camió, mesurat sobre perfil. (P - 31)

5,47 114,660 627,19

3 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, incloent la descàrrega
i totes les càrregues i transvasaments intermedis de material per la
utilització d'aplecs provisionals, mesurat sobre perfil. (P - 46)

1,26 53,340 67,21

4 F228V011 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres, amb terres
de la pròpia excavació, per a una amplada en el fons de rasa inferior a
1,50 m i fins a 3 m de profunditat, estesa, anivellat i compactació al
95% PM en primeres tongades i al 98 % PM en tongada de coronació,
mesurat sobre perfil. (P - 45)

13,28 39,240 521,11

5 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous, embornals i troneres amb sauló
garbellat d'aportació (inclou el subministrament), per a una amplada
en el fons de rasa inferior a 1,50 m i fins a 3 m de profunditat, estesa,
anivellat i compactació al 95% PM en primeres tongades i al 98 % PM
en tongada de coronació, mesurat sobre perfil. (P - 44)

61,32 10,000 613,20

6 F21DU015 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i
reblert de formigó inclòs, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de
runa sobre camió, mesurat sobre perfil. (P - 14)

2,46 75,000 184,50

TOTAL Subcapítol 01.04.01 2.418,69

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 04 SANEJAMENT

Subcapítol 02 CANONADES

euros
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1 FD7JM230 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a
l'aixafament SN >= 8 kN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa
al tub, segons norma pr EN 13.476 (canonades estructurades per a
sanejament), col·locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a
15 cm sobre el tub, en rases de fondària menor de 50 cm sobre el tub,
tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 107)

36,10 117,500 4.241,75

2 FD7I0020 m Tub de PVC alveolar corrugat (interior llis, exterior corrugat) color teula
diàmetre nominal 200 mm tipus Sanecor de Uralita o equivalent,
rigidesa circumferència SN > 6 kN/m2, segons norma pr EN 13.476
(canonades estructurades per a sanejament), inclou la unió per copa,
la junta elàstica i els maneguets d'empalmaments entre tub ranurat i
tub llis, tot comprès amb subministrament i col·locació. (P - 106)

18,70 20,000 374,00

3 FD1ZV010 ut Entroncament i connexió de clavegueró de qualsevol diàmetre amb
tub de la xarxa primària en els trams que no són pous o troneres de
registre, realitzat mitjançant el tallat en forma obliqua del tub de la
xarxa secundària, fent un forat amb broca en el tub de la xarxa
primària i rejuntant la zona de contacte amb Sikadur 31 o equivalent i
després massissat amb formigó HM-20/B/10/I, tot inclòs amb
subministrament i col·locació. (P - 101)

50,82 92,000 4.675,44

4 FD90S005 m3 Recobriment protector exterior de formigó de resistència 15 N/mm2,
per a claveguera amb formigó de consistència tova i mida d'àrid
inferior a 10 mm, per a solera, laterals i cobriment de les canonades
de sanejament, formigó assentament de pous de registre, embornals i
troneres, vibrat i curat, abocat amb dúmper o carretó, tot inclòs amb
subministrament i col·locació. (P - 108)

84,56 20,000 1.691,20

5 ED14DB31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de
diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides, tot comprès amb
subministrament i col·locació. (P - 1)

35,86 20,000 717,20

TOTAL Subcapítol 01.04.02 11.699,59

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 04 SANEJAMENT

Subcapítol 03 OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

1 FDB23469 ut Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix mínim per a pou de
1,20x1,20 m per a tub de fins a 80 cm interior, inclou mitja canya de
formigó per garantir la continuïtat de les aigües, tot comprès amb
subministrament i col·locació. (P - 109)

55,92 2,000 111,84

2 FDD2S015 m Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter de ciment, elaborat a l'obra amb
formigonera, tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 110)

119,34 3,000 358,02

3 FDDZ0001 ut Bastiment i tapa pou, model SOLO 7SP de Norinco o equivalent, de
fosa dúctil D-400, diàmetre pas lliure 700 mm, amb marc aparent
quadrat de 900x900 mm, pes total de 126 kg, amb l'anagrama
municipal del servei i col·locada amb formigó, tot inclòs amb
subministrament i col·locació. (P - 111)

392,59 5,000 1.962,95

4 FD5J6F0E ut Caixa per a embornal sifònic 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, segons model homologat per l'Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 104)

79,67 92,000 7.329,64

5 FD5ZJJJ4 ut Subministrament i col·locació de bastiment i reixa practicable per a
embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors per a trànsit
pesat, segons model homologat per l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, col·locat amb morter, tot inclòs amb subministrament i
col·locació. (P - 105)

93,11 92,000 8.566,12

euros
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6 FDDZ51DU ut Graó per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de
polipropilè, col·locat amb morter mixt, elaborat a l'obra, tot inclòs amb
subministrament i col·locació. (P - 112)

17,45 20,000 349,00

TOTAL Subcapítol 01.04.03 18.677,57

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 04 SANEJAMENT

Subcapítol 04 INSPECCIÓ DE XARXA

1 FDZ10010 m Inspecció interior de xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmera de
vídeo, incloent els desplaçament d'equips i la redacció i lliurament a
Direcció d'Obra de l'informe final resultant de la inspecció, totalment
acabat, amb neteja prèvia per poder passar la càmera, tot comprès. (P
- 127)

4,40 320,000 1.408,00

TOTAL Subcapítol 01.04.04 1.408,00

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 05 ENLLUMENAT

Subcapítol 01 Actuacions a la xarxa existent

1 F21H001 u Desmuntatge de bàcul o columna i posterior muntatge de fins a 10 m
d'alçària, inclòs demolició i reposició de base de formigó i desconnexió
i posterior connexió a la xarxa d'enllumenat públic, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega de runes i materials sobrants a abocador
autoritzat o magatzem municipal i posterior instal·lació a situació
definida per Direcció d'Obra, incloent posta a terra (col·locació de
placa de terra i connexió a la columna) i connexió equipotencial amb la
resta de la instal·lació (connexió de la placa amb el cable de terra de
la resta de la instal·lació), tot inclòs amb subministrament i col·locació,
formació de la base i ancoratge. (P - 15)

277,50 5,000 1.387,50

2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, tot inclòs
amb subministrament i col·locació. (P - 132)

2,78 30,000 83,40

3 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 120)

57,46 3,000 172,38

4 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH34X de Benito (prototip per a AMB) o equivalent, tot inclòs amb
subministrament i col·locació amb morter. (P - 102)

58,60 3,000 175,80

5 FG31B010 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50
mm2 de secció, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes,
tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 136)

44,01 3,000 132,03

6 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament
i col·locació en tub. (P - 137)

2,88 75,000 216,00

7 FG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament
PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub. (P - 139)

4,29 6,000 25,74

8 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexió a terra, tot inclòs amb subministrament i col·locació a fons de

3,11 15,000 46,65

euros
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rasa. (P - 140)
9 F222U107 m Excavació manual i càrrega de terres de rasa per a instal·lacions de

40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació, incloent el refí de la superfície
resultant i la banda de senyalització, totalment acabat. (P - 33)

11,73 12,000 140,76

10 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis
i càrrega dels materials sobrants i transport a l'abocador, així com
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació, tot inclòs amb el subministrament de
les terres necessàries. (P - 36)

55,56 3,000 166,68

TOTAL Subcapítol 01.05.01 2.546,94

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 05 ENLLUMENAT

Subcapítol 02 Rases i conduccions elèctriques

1 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis
i càrrega dels materials sobrants i transport a l'abocador, així com
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació, tot inclòs amb el subministrament de
les terres necessàries. (P - 36)

55,56 4,000 222,24

2 F222U107 m Excavació manual i càrrega de terres de rasa per a instal·lacions de
40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació, incloent el refí de la superfície
resultant i la banda de senyalització, totalment acabat. (P - 33)

11,73 40,000 469,20

3 F222U104 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació, incloent el refí de la superfície resultant
i la banda de senyalització, totalment acabat. (P - 32)

5,89 382,500 2.252,93

4 F222U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70
cm, amb prisma formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
incloent banda de senyalització, totalment acabat. (P - 34)

18,87 125,000 2.358,75

5 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, tot inclòs
amb subministrament i col·locació. (P - 132)

2,78 903,000 2.510,34

6 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament
i col·locació en tub. (P - 137)

2,88 396,000 1.140,48

7 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament
i col·locació en tub. (P - 135)

6,17 177,000 1.092,09

8 FG31INT1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 16 mm² i fins a 4 conductors,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs
amb subministrament i col·locació en tub. (P - 138)

7,98 150,000 1.197,00

9 FG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament
PVC, tot inclòs amb subministrament i col·locació en tub. (P - 139)

4,29 45,000 193,05

10 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexió a terra, tot inclòs amb subministrament i col·locació a fons de
rasa. (P - 140)

3,11 903,000 2.808,33

11 FG31B010 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50
mm2 de secció, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes,
tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 136)

44,01 4,000 176,04

euros
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12 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, tot inclòs amb subministrament i col·locació. (P - 120)

57,46 20,000 1.149,20

13 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH34X de Benito (prototip per a AMB) o equivalent, tot inclòs amb
subministrament i col·locació amb morter. (P - 102)

58,60 20,000 1.172,00

14 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o
façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub
d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible
per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables,
abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i instal·lació. (P -
141)

97,97 2,000 195,94

TOTAL Subcapítol 01.05.02 16.937,59

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 05 ENLLUMENAT

Subcapítol 03 Punts de llum

1 FHQNA001 u Projector model Floodlight 20 mini LED de 107W de potència amb
òptica PL52 de Potència de Siteco o equivalent. Temperatura de color
3000 K. Carcassa i unió de màstil d'alumini colat, ferro de mica
Siteco® (DB 702S); coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG),
carcassa del mòdul LED i coberta unides inseparablement. Amb
protecció IP66, SK II i IK08. Inclou electrònica operativa LED
controlada per microprocessador, equip electrònic regulable amb
entrada 1-10V i tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment instal·lat
i provat.
(P - 145)

689,52 8,000 5.516,16

2 FHQNA002 u Projector model Floodlight 20 micro LED de 29 W de potència amb
òptica PL43 de Siteco o equivalent. Temperatura de color 4000 K.
Carcassa i unió de màstil d'alumini colat, ferro de mica Siteco® (DB
702S); coberta de protecció de vidre de seguretat (ESG), carcassa del
mòdul LED i coberta unides inseparablement. Amb protecció IP66, SK
II i IK08. Inclou electrònica operativa LED controlada per
microprocessador, equip electrònic regulable amb entrada 1-10V i
tensió d'alimentació 230VAC, 50Hz, totalment instal·lat i provat.

(P - 146)

452,06 20,000 9.041,20

3 FHM1UH22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta
reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament i norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i dau de
formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (amb caixa de
connexions i protecció) i la presa de terra. Totalment instal·lada,
anivellada i provada. (P - 143)

350,74 20,000 7.014,80

TOTAL Subcapítol 01.05.03 21.572,16

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 05 ENLLUMENAT

Subcapítol 04 Quadres de comandament, escomeses i taxes

1 PAIIM001 ut Per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, incloent
projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. (P -
167)

524,27 1,000 524,27

euros
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2 FHGAS011 ut Comprovacions de l'estat de l'aïllament del cablejat (es verificarà
l'estat de l'aïllament del cablejat de la línia a la que es connectarà la
nova instal·lació abans de realitzar cap treball de qualsevol tipus a
l'obra), inclòs emissió del informe i comunicació a l'Ajuntament. (P -
142)

71,43 1,000 71,43

TOTAL Subcapítol 01.05.04 595,70

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 06 XARXA D'AIGUA I REG

Subcapítol 01 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FJMZUZMB ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 1,5 m3/h, incloent els
drets de la companyia, el comptador volumètric , el ramal, les
connexions, els permisos i els accessoris. Partida alçada a justificar
segons pressupost de la companyia aigües. (P - 149)

923,69 1,000 923,69

2 FJMZUZPP ut Connexió a la xarxa general amb escomesa de 6m3/h, incloent els
drets de la companyia, el comptador volumètric , el ramal, les
connexions, els permisos i els accessoris. Partida alçada a justificar
segons pressupost de la companyia aigües ref. 1104/AMB. (P - 150)

1.684,50 1,000 1.684,50

3 FDK3UR41 u Pericó de 180 x 70 x 70 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigües, sobre base drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada,
incloent tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa
metàl·lica amb tirador ocultable, totalment acabat. (P - 125)

269,39 1,000 269,39

4 FDK2UZ35 u Pericó per una o dos claus de reg, format per parets de maó calat de
15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter i sobre base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre, incloent l'excavació
amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, subministrament i
col·locació de tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm de resistència C-250 i
qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada. (P - 123)

229,28 2,000 458,56

5 FN3G2A74 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2´´), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC, portajuntes a pressió,
tancament de polietilè HDPE i juntes d'estanqueïtat d'etilè propilè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada, totalment instal·lada. (P - 157)

30,74 3,000 92,22

6 F222U452 m Excavació manual de rasa per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm,
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació, incloent subministrament i col·locació
de banda de senyalització. (P - 35)

10,57 20,000 211,40

7 FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter i sobre base drenant de 20 cm de grava de
pedra granítica de 15 mm de diàmetre, incloent l'excavació amb
mitjans mecànics o manuals, tapa de fosa dúctil de 42 x 42 cm de
resistència D-250 amb tancament de seguretat i qualsevol altre
material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada. (P - 122)

111,57 6,000 669,42

8 FDG5U301 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa i dau de recobriment de 40 x 20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I inclòs. (P - 114)

10,57 30,000 317,10

9 F222UZ50 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a
instal·lacions de fins 40 x 50 cm, incloent el piconatge del fons,
aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació, amb subministrament i col·locació de banda de
senyalització. (P - 39)

6,30 260,000 1.638,00

10 FFB1UZ30 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús
alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb
accessoris metàl·lics, incloent part proporcional d'accessoris i mà

7,89 280,000 2.209,20

euros
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d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada. (P -
128)

11 FJS1UZ10 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment
epòxid de 250 mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i
juntes en EPDM, equipada amb vàlvula, incloent accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de PE electrosoldats o
metàl·lics i la seva col·locació. (P - 151)

243,97 7,000 1.707,79

TOTAL Subcapítol 01.06.01 10.181,27

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 06 XARXA D'AIGUA I REG

Subcapítol 02 XARXA DE REG AUTOMATIC

1 F222U452 m Excavació manual de rasa per a instal·lacions de fins 40 x 50 cm,
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació, incloent subministrament i col·locació
de banda de senyalització. (P - 35)

10,57 10,000 105,70

2 F222UZ50 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a
instal·lacions de fins 40 x 50 cm, incloent el piconatge del fons,
aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació, amb subministrament i col·locació de banda de
senyalització. (P - 39)

6,30 280,000 1.764,00

3 FDG5U301 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa i dau de recobriment de 40 x 20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I inclòs. (P - 114)

10,57 10,000 105,70

4 FFB1UZ30 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús
alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb
accessoris metàl·lics, incloent part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada. (P -
128)

7,89 15,000 118,35

5 FFB2945U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, incloent part proporcional d'accessoris i
mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada. (P
- 131)

7,37 10,000 73,70

6 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, incloent part proporcional d'accessoris i
mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada. (P
- 130)

5,85 280,000 1.638,00

7 FFB2735U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, incloent part proporcional d'accessoris i
mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada. (P
- 129)

4,28 280,000 1.198,40

8 FJSFUZ05 u Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10
bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre
d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat d'obertura manual, drenatge
intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió
ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, incloent tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i provada, dins de pericó. (P - 156)

185,44 2,000 370,88

9 FDK2UZ40 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades, sobre base drenant de 20 cm de grava, incloent
l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, subministrament i

282,83 2,000 565,66

euros
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col·locació de marc i tapa articulada de fosa dúctil de 62 x 62 cm de
resistència B125 amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, tipus
Norfond, així com qualsevol altre material o mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P - 124)

10 FJSAUZ20 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'equip programador
tipus Samclabox, de 85 x 80 x 95 mm, alimentat amb pila de 9 Vc. i
sortida per 4 estacions, comunicat mitjançant radiofreqüència,
activació manual amb un imant, electrònicament amb consola i de
manera remota per Internet, incloent subministrament, col·locació i la
seva configuració. (P - 154)

639,49 1,000 639,49

11 FJSAUZ50 U Consola de control per a equips Samclabox, incloent: consola, funda,
punter, llapis de memòria USB, carregador a 220 V i carregador per
vehicle, totalment configurada i provada. (P - 155)

1.320,02 1,000 1.320,02

12 FJSAUZ10 U Subministrament, configuració, alta de la instal·lació i posada en
marxa d'equip repetidor de 85 x 80 x 95 mm tipus Samcla, alimentat
mitjançant energia solar fotovoltaica que es comunica amb la resta
d'equips dels sistema mitjançant radiofreqüència. (P - 153)

581,96 1,000 581,96

13 FJS5UZ02 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm
de degoter integrat autocompensant i antisucció cada 0,30 m, tipus
Unitecline, amb un total de 7 u de goters de 3,5 l, finalitzada amb tap
terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns,
incloent la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a
15 cm, amb subministrament i col·locació. (P - 152)

10,38 39,000 404,82

14 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, tot inclòs
amb subministrament i col·locació. (P - 132)

2,78 280,000 778,40

15 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de
goteig, incloent arqueta antivandàlica verda rodona HDPE injectada en
plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves, amb
subministrament i col·locació. (P - 148)

54,97 2,000 109,94

16 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada, amb subministrament i col·locació. (P
- 147)

17,70 2,000 35,40

TOTAL Subcapítol 01.06.02 9.810,42

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 07 JARDINERIA

Subcapítol 01 PLANTACIONS

1 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport de la mateixa a planta de compostatge, tot inclòs. (P - 25)

95,13 13,000 1.236,69

2 FRA4UZP6 u Subministrament, plantació de Jacaranda Mimosifolia de 20/25 cm de
perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ,
seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el primer
any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de
plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per substrat
de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i
urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com
el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons
de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el
fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre,
l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la
reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra, unitat totalment acabada.
(P - 163)

204,68 3,000 614,04

euros
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3 FRA4NP01 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Chitalpa Tashkentensis,
Schinus Terebinthifolia, Pistacia Chinensis, Corylus Colurna, Tipuana
tipus (segons decisió definitiva consensuada amb Direcció d'Obra) de
20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat
segons NTJ, seleccionat a viver i en garantia durant el primer any,
incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de
plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per substrat
de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i
urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com
el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons
de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el
fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre,
l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la
reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra, unitat totalment acabada.
(P - 161)

250,63 33,000 8.270,79

4 FRA4UZP2 u Subministrament, plantació de Celtis Australis de 20/25 cm de
perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ,
seleccionat a viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el primer
any, incloent l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de
plantació de 1,20 x 1,20 x 0,7 m, la substitució de la terra per substrat
de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %MO SMS superior al 5%, ensacat per petites obres i
urbanitzacions, col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com
el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons
de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el
fons del forat de plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre,
l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la
reparació del reg en cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra, unitat totalment acabada.

(P - 162)

314,19 3,000 942,57

5 FRA4CZ01 u Subministrament, plantació d' arbre, multitronc, tipus Jacaranda
Mimosifollia, en contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a
viver per Direcció d'Obra i en garantia durant el primer any, incloent
l'acopi provisional en cas necessari, l'obertura del clot de plantació de
2 x 2 x 1 m, la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o
franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS
superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, col·locació
de 2 m de tub d'aireig de 60 mm, així com el subministrament i
col·locació de tutor de fusta format per 4 rodons de fusta tractada de 8
cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de
plantació, els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció
i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell, la reparació del reg en
cas d'avaria i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra,
unitat totalment acabada.

(P - 160)

390,37 1,000 390,37

6 FR3PU100 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substrat per vegetació de
textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 6 mm,
amb %MO SMS superior al 3% estes amb mitjans mecànics i manuals
en talussos d'excavació, incloent el llaurat previ del terreny, l'extracció
de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de
plantació, mesurat sobre perfil acabat, unitat totalment acabada. (P -
159)

28,23 18,000 508,14

7 F221UX10 m3 Formació i rebliment de rasa correguda sota plantacions d'arbres de
1,6 m d'amplària i 60 cm de profunditat, incloent l'excavació per a
formació de caixa abans del paviment de sauló a la futura ubicació
dels arbres, per mitjans mecànics o manuals, en terres de qualsevol
tipus, la càrrega sobre camió i utilització per a formació de dunes, així
com el subministrament de barreja de sòl estructural format per 70%
de grava de granulat reciclat de formigó de 40-70 mm i 30% de sauló
de tall, l'aportació de la grava en tongades de 25 cm de gruix,
compactació, aportació de sauló i regs fins a la colmatació i la
col·locació de una làmina de geotèxtil 300 g/m2, unitat totalment
acabada. (P - 27)

35,35 121,716 4.302,66

euros
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8 FD5AZUP1 m Formació de rasa de drenatge de profunditat variable entre 0,5-1,5 m i
amplada de 40 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents,
incloent l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub
de drenatge ranurat de PVC de 110 mm, embolcallat en totes
direccions per una capa de graves reciclades de 20 cm i un geotèxtil
de 150 g/m2 amb doble solapament, el reomplert amb terres de
l'excavació, la compactat final i connexió a la xarxa, així com tots els
materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra acabada i
en funcionament. (P - 103)

19,02 203,500 3.870,57

TOTAL Subcapítol 01.07.01 20.135,83

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 02 ELEMENTS URBANS

1 F2Q90010 UT Recol·locació de contenidor d'escombraries existent, inclòs transport,
totalment acabat. (P - 53)

64,16 12,000 769,92

2 F2Q70010 UT Recol·locació de bústia de correus existent, incloent els treballs
d'enderroc del paviment, ancoratges, construcció de pedestal i
reposició del paviment, totalment acabat.  (P - 51)

228,39 1,000 228,39

3 F2Q80040 UT Recol·locació d'OPI o panell banderola mida mitjana (< 3 m2) amb
propaganda comercial il·luminat internament al lloc indicat per la
Direcció d'Obra, incloent tots els treballs d'enderroc del paviment,
construcció dels fonaments, ancoratges, reposició del paviment i nova
escomesa i connexionat elèctrica, totalment acabat. (P - 52)

867,73 1,000 867,73

4 FQ21U020 U Subministrament i col·locació de paperera de 60 l galvanitzada,
totalment acabada, inclòs ancoratges al paviment i reposició d'aquest.
(P - 158)

85,13 3,000 255,39

5 J060AC0B UT Execució de forat amb sonda rotativa de fins 100 mm de diàmetre i
220 mm de llargària i extracció del material perforat, incloent la neteja
del forat amb aire comprimit, la càrrega, el transport i el cànon
d'abocada dels materials extrets, totalment acabat. (P - 166)

67,89 10,000 678,90

TOTAL Subcapítol 01.08.02 2.800,33

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 09 SEMAFORITZACIÓ

Subcapítol 01 Actuacions a la xarxa existent

1 FHMZU010 u Desplaçament columna de semaforització existent de fins a 8 m
d'alçada, comprenen el desconnexionat, la demolició del fonament
actual, desenbridat de la columna, trasllat de la columna, acopi
temporal a magatzem i posterior muntatge al lloc indicat per Direcció
d'Obra. Inclou nou fonament per la columna d'enllumenat de
dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de formigó HA-25, amb els perns i
la plantilla d'ancoratge i els conductes de PVC corrugat de doble paret
de 90 mm de diàmetre, el cablejat interior i el cablejat de la llumenera,
així com l'apertura i el tapat del forat. Totalment instal·lada, anivellada,
connexionada i provada. (P - 144)

238,22 6,000 1.429,32

TOTAL Subcapítol 01.09.01 1.429,32

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 09 SEMAFORITZACIÓ

Subcapítol 02 Rases i conduccions elèctriques

euros
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1 F2220A13 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i càrrega, amb les terres deixades a
la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat de la cala o rasa amb
material procedent de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de
les runes o terres sobrants a l'abocador. (P - 28)

45,40 6,000 272,40

2 F2226A18 m3 Excavació de rases i pous d'amplada al fons de la rasa inferior a 0,80
m i fins a 3 m de profunditat amb mitjans manuals en terres de
qualsevol tipus, mesurat sobre perfil, amb extracció a la vora dels
productes resultants. (P - 30)

20,71 5,000 103,55

3 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat (P - 29)

9,32 18,560 172,98

4 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa i dau de recobriment de 30 x 20
cm amb formigó HM-20/P/20/I, tot inclòs amb subministrament i
col·locació. (P - 113)

10,25 58,000 594,50

5 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,60 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 30 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 42)

14,51 13,920 201,98

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, disposada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora, subministrament i col·locació. (P - 118)

0,29 58,000 16,82

7 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, tot inclòs amb subministrament i
col·locació. (P - 121)

83,55 8,000 668,40

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, tot inclòs amb subministrament i col·locació amb morter.
(P - 126)

46,99 8,000 375,92

9 FG319234 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 armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tot inclòs amb subministrament
i col·locació en tub. (P - 134)

1,51 58,000 87,58

10 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexió a terra, tot inclòs amb subministrament i col·locació a fons de
rasa. (P - 140)

3,11 58,000 180,38

TOTAL Subcapítol 01.09.02 2.674,51

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 09 SEMAFORITZACIÓ

Subcapítol 03 Punts semafòrics

1 FBS1J011 u Columna per a semàfors de fins a 4 m d'alçada i 150 mm de diàmetre
amb gruix normal i 30 cm d'empotrament, tot inclòs amb
subministrament i col·locació, formació de la base i ancoratge. (P - 99)

173,35 1,000 173,35

2 FBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una
cara i dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figuri vermell
indicant alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc, òptica de leds i
sistema acústic de senyalització telecomandat per a invidents tipus
passblue, tot inclòs amb subministrament, col·locació i proves de
funcionament. (P - 100)

591,66 6,000 3.549,96

3 PCNOU012 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, Optical leds, tot inclòs amb subministrament,

1.042,91 6,000 6.257,46

euros
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col·locació i proves de funcionament. (P - 168)

TOTAL Subcapítol 01.09.03 9.980,77

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 10 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Subcapítol 01 XARXA BT

Nivell 4 01 Obra civil

1 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous, d'amplària de fons
inferior a 0,80 m i fins a 3 m de profunditat, en terres de qualsevol tipus
(no classificades), amidat sobre perfil, amb extracció a la vora dels
productes resultants, incloent possibles esgotaments, unitat totalment
acabada. (P - 38)

44,56 3,200 142,59

2 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons
d'excavació inferior a 0,80 m i profunditat màxima 3 m, en terres de
qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil, amb extracció a
la vora dels productes resultants, incloent ajudes manuals possibles
esgotaments, unitat totalment acabada. (P - 37)

13,20 12,800 168,96

3 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per
a una amplària en el fons de rasa inferior a 0,80 m i fins a 3 m de
fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95% PM
en primeres tongades i 98% PM a la tongada de coronació, totalment
acabat. (P - 43)

8,20 11,500 94,30

4 F2A1UB06 m3 Subministrament de sauló garbellat de préstec, amidament sobre
perfil, inclòs transport a obra, descàrrega i estès. (P - 50)

17,64 2,000 35,28

5 F2A1UB05 m3 Subministrament de sauló sense garbellar de préstec, qualitat mínima
sòl adequat segons PG-3, amidament sobre perfil, inclòs transport a
obra, descàrrega i estès. (P - 49)

17,64 9,500 167,58

6 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot o bomba. (P - 65)

75,66 4,500 340,47

7 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte 40 J, resistència a
compressió 450 N, muntat com a canalització soterrada,
subministrament i col·locació inclòs. (P - 133)

4,71 100,000 471,00

8 FDGZU050 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització, per avís de
instal·lacions existents, subministrament i col·locació inclòs. (P - 119)

0,28 50,000 14,00

9 FDGZPC21 m Placa de polietilè de protecció per col·locar a sobre de instal·lació,
subministrament i col·locació inclòs. (P - 117)

3,61 50,000 180,50

10 FDGZF003 m Protecció de serveis per creuaments o paral·lelismes amb plaques de
fibrociment lliure d'amiant de 60 x 30 x 1 cm cobrint completament el
servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons
normativa de l'empresa de distribució, subministrament i col·locació
inclòs. (P - 116)

26,83 5,000 134,15

11 FDGZF002 m Protecció de rasa de serveis amb poca profunditat mitjançant placa
d'acer de 55 x 33 x 0,8 cm cobrint completament el servei a protegir i
muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de
l'empresa de distribució, subministrament i col·locació inclòs. (P - 115)

17,68 5,000 88,40

12 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o
façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub
d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible
per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables,
abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i instal·lació. (P -
141)

97,97 3,000 293,91

euros

PROJECTE DE REORDENACIÓ DE L´AV. PABLO PICASSO
T.M. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
juliol de 2017

PRESSUPOST Pàg.: 18

TOTAL Nivell 4 01.10.01.01 2.131,14

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 10 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Subcapítol 01 XARXA BT

Nivell 4 02 Instal·lacions

1 XPAES019 ut Per l'abonament a Fecsa-Endesa de les despeses per l'obra mecànica
(soterrament, estesa de línies i retirada d'elements), permisos,
projecte i supervisió d'obra, corresponent a la valoració de la
companyia amb sol·licitud  0561575.
(P - 0)

6.203,68 1,000 6.203,68

TOTAL Nivell 4 01.10.01.02 6.203,68

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 10 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Subcapítol 04 XARXA D'AIGÜES

1 XPAAF001 PAJ Partida alçada a justificar segons pressupost de la companyia per
desplaçament d'armari existent per anàlisi de la xarxa, incloent l'obra
civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra.
(P - 0)

2.250,00 1,000 2.250,00

TOTAL Subcapítol 01.10.04 2.250,00

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 10 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Subcapítol 07 XARXA TELECOMUNICACIONS

Nivell 4 01 Obra civil

1 F219V010 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 10)

1,24 50,000 62,00

2 F219U115 m2 Demolició de paviments asfàltics de fins a 20 cm de gruix amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió, mesurat sobre perfil. (P - 5)

3,56 11,250 40,05

3 F2220A13 m3 Excavació de cala o rasa per a localitzar serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i càrrega, amb les terres deixades a
la vora, inclòs demolició del paviment i el tapat de la cala o rasa amb
material procedent de l'excavació, el piconat i la carrega i transport de
les runes o terres sobrants a l'abocador. (P - 28)

45,40 1,000 45,40

4 F2226A18 m3 Excavació de rases i pous d'amplada al fons de la rasa inferior a 0,80
m i fins a 3 m de profunditat amb mitjans manuals en terres de
qualsevol tipus, mesurat sobre perfil, amb extracció a la vora dels
productes resultants. (P - 30)

20,71 1,620 33,55

5 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat (P - 29)

9,32 13,500 125,82

6 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa i dau de recobriment de 30 x 20
cm amb formigó HM-20/P/20/I, tot inclòs amb subministrament i
col·locació. (P - 113)

10,25 25,000 256,25

7 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,60 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 30 cm,

14,51 11,250 163,24

euros
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utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 42)
8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, disposada al

llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora, subministrament i col·locació. (P - 118)

0,29 25,000 7,25

9 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o
façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub
d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible
per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables,
abraçadores, etc.), tot inclòs amb subministrament i instal·lació. (P -
141)

97,97 1,000 97,97

TOTAL Nivell 4 01.10.07.01 831,53

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 GESTIÓ EXTERNA

1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol
tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 55)

5,11 357,000 1.824,27

2 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de
qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre
perfil teòric. (P - 59)

5,01 357,000 1.788,57

3 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de
qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 56)

5,11 830,140 4.242,02

4 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre
perfil teòric. (P - 57)

8,49 830,140 7.047,89

5 F2R3INT1 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de residus especials
de qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 54)

5,11 245,000 1.251,95

6 F2RAINT1 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials de
qualsevol tipus, entre altres amb codi 170407 (elements metàl·lics),
170203 (elements plàstics) i 170302 (elements impermeabilització)
segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat
sobre perfil teòric. (P - 58)

10,49 245,000 2.570,05

TOTAL Subcapítol 01.11.02 18.724,75

Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 HZZZ0001 PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l'Estudi de
Seguretat i Salut desglossat del Projecte. (P - 165)

7.780,00 1,000 7.780,00

TOTAL Subcapítol 01.12.01 7.780,00

euros
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NIVELL 4: Nivell 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 4 01.10.01.01  Obra civil 2.131,14
Nivell 4 01.10.01.02  Instal·lacions 6.203,68
Subcapítol 01.10.01  XARXA BT 8.334,82

Nivell 4 01.10.07.01  Obra civil 831,53
Subcapítol 01.10.07  XARXA TELECOMUNICACIONS 831,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.166,35

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ 4.179,10
Subcapítol 01.01.02  CATES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 590,20
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 4.769,30

Subcapítol 01.02.01  ENDERROCS 23.576,10
Capítol 01.02  ENDERROCS 23.576,10

Subcapítol 01.03.01  MOVIMENT DE TERRES 5.028,75
Subcapítol 01.03.02  PAVIMENTACIÓ 147.698,29
Subcapítol 01.03.03  SENYALITZACIÓ VIÀRIA 29.375,04
Capítol 01.03  SISTEMA VIARI 182.102,08

Subcapítol 01.04.01  MOVIMENT DE TERRES 2.418,69
Subcapítol 01.04.02  CANONADES 11.699,59
Subcapítol 01.04.03  OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA 18.677,57
Subcapítol 01.04.04  INSPECCIÓ DE XARXA 1.408,00
Capítol 01.04  SANEJAMENT 34.203,85

Subcapítol 01.05.01  Actuacions a la xarxa existent 2.546,94
Subcapítol 01.05.02  Rases i conduccions elèctriques 16.937,59
Subcapítol 01.05.03  Punts de llum 21.572,16
Subcapítol 01.05.04  Quadres de comandament, escomeses i taxes 595,70
Capítol 01.05  ENLLUMENAT 41.652,39

Subcapítol 01.06.01  XARXA D'AIGUA POTABLE 10.181,27
Subcapítol 01.06.02  XARXA DE REG AUTOMATIC 9.810,42
Capítol 01.06  XARXA D'AIGUA I REG 19.991,69

Subcapítol 01.07.01  PLANTACIONS 20.135,83
Capítol 01.07  JARDINERIA 20.135,83

Subcapítol 01.08.02  ELEMENTS URBANS 2.800,33
Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 2.800,33

Subcapítol 01.09.01  Actuacions a la xarxa existent 1.429,32
Subcapítol 01.09.02  Rases i conduccions elèctriques 2.674,51
Subcapítol 01.09.03  Punts semafòrics 9.980,77
Capítol 01.09  SEMAFORITZACIÓ 14.084,60

Subcapítol 01.10.01  XARXA BT 8.334,82
Subcapítol 01.10.04  XARXA D'AIGÜES 2.250,00
Subcapítol 01.10.07  XARXA TELECOMUNICACIONS 831,53
Capítol 01.10  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ 11.416,35

Subcapítol 01.11.02  GESTIÓ EXTERNA 18.724,75
Capítol 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 18.724,75

Subcapítol 01.12.01  SEGURETAT I SALUT 7.780,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 7.780,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
381.237,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 4.769,30
Capítol 01.02  ENDERROCS 23.576,10
Capítol 01.03  SISTEMA VIARI 182.102,08
Capítol 01.04  SANEJAMENT 34.203,85
Capítol 01.05  ENLLUMENAT 41.652,39
Capítol 01.06  XARXA D'AIGUA I REG 19.991,69
Capítol 01.07  JARDINERIA 20.135,83
Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 2.800,33
Capítol 01.09  SEMAFORITZACIÓ 14.084,60
Capítol 01.10  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ 11.416,35
Capítol 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 18.724,75
Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 7.780,00
Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA 381.237,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
381.237,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost AV PICASSO CORNELLA 381.237,27

381.237,27

euros





PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 





PROJECTE DE REORDENACIÓ DE L´AV. PABLO PICASSO
T.M. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
juliol de 2017

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 381.237,27

13,00 % Despeses Generals SOBRE 381.237,27............................................................... 49.560,85

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 381.237,27.................................................................... 22.874,24

Subtotal 453.672,36

21,00 % IVA SOBRE 453.672,36.......................................................................................... 95.271,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 548.943,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CENTIMS )

Barcelona, juliol de 2017

                                    AUTOR DEL PROJECTE

                                    Carlos Ruiz Soria
                                    Enginyer Civil
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