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4.1 Amidaments 

 



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topògraf present en l'execució de les cates de localització de serveis existents. Inclou elaboració de plànol de serveis
existents. Tot inclòs. 

1 F219ZTOP

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

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc de paviment; càrrega, transport i deposició de runa en
centre autoritzat i reposició del paviment. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. 

2 F219ZCAT

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

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

C#*D#*E#*F#2 C/ DE BARCELONA 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
ENDERROCSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2194721

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

C1 END. DE PAV. DE TERRATZO UT SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 accés centre cívic 9,800 9,800

TOTAL AMIDAMENT 9,800

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

2 F2194JF5

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

C1 END. DE PAV. DE PANOT UT SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_del c/ de Ferrer i Guàrdia a
l'Av. de Catalunya

155,700 155,700

C#*D#*E#*F#5 vorera sud_entre c/ de Ferrer i Guàrdia i
c/ de Barcelona

62,700 62,700

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de Barcelona i Av. de Catalunya 64,800 64,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 283,200

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

T8 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#9 vorera oest_entre Travessera i c/ de
l'Aurora

27,400 27,400

C#*D#*E#*F#10 entre c/ de l'Aurora i c/ de Ferrer i
Guàrdia

63,600 63,600

C#*D#*E#*F#11 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i c/ de
Migdia

29,700 29,700

C#*D#*E#*F#13 vorera est_entre Travessera i c/ de
MIgdia

96,650 96,650

S SUMSUBTOTAL(G8:G13
)

14 Subtotal 217,350

TOTAL AMIDAMENT 500,550

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

3 F2194XG5

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

C1 END. DE PAV. D'ASFALT UT SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 de c/ de Ferrer i Guàrdia fins a Av. de
Catalunya

655,600 655,600

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 de c/ de MIgdia fins a Travessera 646,400 646,400

TOTAL AMIDAMENT 1.302,000

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4 F219ZAC5

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

C1 END. DE BASE DE FORMIGÓ SOTA
PAV. DE PANOT

UT SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_del c/ de Ferrer i Guàrdia a
l'Av. de Catalunya

155,700 155,700

C#*D#*E#*F#5 vorera sud_entre c/ de Ferrer i Guàrdia i
c/ de Barcelona

62,700 62,700

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de Barcelona i Av. de Catalunya 64,800 64,800

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 vorera oest_entre Travessera i c/ de
l'Aurora

27,400 27,400

C#*D#*E#*F#9 entre c/ de l'Aurora i c/ de Ferrer i
Guàrdia

63,600 63,600

C#*D#*E#*F#10 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i c/ de
Migdia

29,700 29,700

C#*D#*E#*F#12 vorera est_entre Travessera i c/ de
MIgdia

96,650 96,650

TOTAL AMIDAMENT 500,550

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

5 F219ZAG5

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

C1 END. DE BASE DE FORMIGÓ SOTA
PAV. D'ASFALT

SUPERF. (m2) %
CONSIDERAT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 de c/ de Ferrer i Guàrdia fins a Av. de
Catalunya

655,600 0,650 426,140

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 de c/ de MIgdia fins a Travessera 646,400 0,650 420,160

TOTAL AMIDAMENT 846,300

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

6 F221D6J2

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

C1 RETIRADA DE SUB-BASE DE GRAVA
CIMENT SOTA PAV. D'ASFALT

SUPERF. (m2) GRUIX %
CONSIDERAT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 de c/ de Ferrer i Guàrdia fins a Av. de
Catalunya

655,600 0,100 0,650 42,614

C#*D#*E#*F#4 de c/ de Ferrer i Guàrdia fins a Av. de
Catalunya

655,600 0,250 0,350 57,365

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 de c/ de MIgdia fins a Travessera 646,400 0,100 0,650 42,016

C#*D#*E#*F#7 de c/ de MIgdia fins a Travessera 646,400 0,250 0,350 56,560

TOTAL AMIDAMENT 198,555

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

7 F2191306

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

C1 END. DE VORADA UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_del c/ de Ferrer i Guàrdia a
l'Av. de Catalunya

154,200 154,200

C#*D#*E#*F#5 vorera sud_entre c/ de Ferrer i Guàrdia i
c/ de Barcelona

75,800 75,800

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de Barcelona i Av. de Catalunya 66,800 66,800

C#*D#*E#*F#8 guals -1,000 19,000 -19,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G8)9 Subtotal 277,800

T10 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#11 vorera oest_entre Travessera i c/ de
l'Aurora

40,550 40,550

C#*D#*E#*F#12 entre c/ de l'Aurora i c/ de Ferrer i
Guàrdia

86,150 86,150

C#*D#*E#*F#13 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i c/ de
Migdia

28,400 28,400

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#15 vorera est_entre Travessera i c/ de
MIgdia

132,950 132,950

C#*D#*E#*F#17 guals -1,000 9,050 -9,050

S SUMSUBTOTAL(G10:G1
7)

18 Subtotal 279,000

TOTAL AMIDAMENT 556,800

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

8 F219ZR05

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

C1 END. DE GUAL UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i c/ de
Barcelona

4,950 4,950

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

C#*D#*E#*F#5 3,350 3,350

C#*D#*E#*F#7 creuament amb c/ de Barcelona
(connexió amb tram urbanitzat)

3,400 3,400

C#*D#*E#*F#9 cantonada amb Av. de Catalunya 2,800 2,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 19,000

T11 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#12 entre c/ de l'Aurora i c/ de Ferrer i
Guàrdia

3,800 3,800

C#*D#*E#*F#13 5,250 5,250

S SUMSUBTOTAL(G11:G1
3)

14 Subtotal 9,050

TOTAL AMIDAMENT 28,050

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

9 F219FBC0

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

C1 TALL EN PAV. D'ASFALT UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#4 creuament c/ de Barcelona_vorera sud 1,500 1,500

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

C#*D#*E#*F#6 creuament Av. de Catalunya 10,000 10,000

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 creuament c/ de l'Aurora 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#9 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#10 creuament c/ de Migdia 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 36,500

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

10 F219FFC0

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

C1 TALL EN BASE DE FORMIGÓ UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#4 creuament c/ de Barcelona_vorera nord 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 creuament c/ de Barcelona_vorera sud 2,000 2,000

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

C#*D#*E#*F#7 creuament Av. de Catalunya 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 18,000 18,000

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

T10 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#11 creuament c/ de l'Aurora 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#12 creuament passatge (davant c/ de
l'Aurora)

7,000 7,000

C#*D#*E#*F#13 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#14 creuament c/ de Migdia 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 81,500

m Enderroc d'esglaó de qualsevol tipus, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor11 K219Z511

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

C1 END. DE GRAÓ UT LONG.

T2 C/ TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 accés centre cívic 2,000 2,500 5,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 creuament amb Travessera 4,000 1,800 7,200

C#*D#*E#*F#6 creuament amb c/ de Ferrer i Guàrdia 8,000 1,200 9,600

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,200 4,400

TOTAL AMIDAMENT 26,200

m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió12 F21B3001

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

C1 END. DE BARANA UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 entre c/ de Barcelona i Av. de Catalunya
(passamà)

27,000 27,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 creuament amb c/ de Ferrer i Guàrdia 6,000 6,000

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

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13 F21QZCMA

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

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

C1 END. DE CARTELL UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 creuament Av. de Catalunya 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

14 F21QQB01

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

C1 END. DE PILONES UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_del c/ de Ferrer i Guàrdia a
l'Av. de Catalunya

8,000 8,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Retirada de pilona automàtica, enderroc de tots els elements inclòs daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

15 F21QZB01

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

C1 END. DE PILONES AUTOMÀTIQUES UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_creuament c/ de Barcelona 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

16 F21QZC01

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

C1 END. DE SENYALS UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 creuament c/ de Barcelona 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 creuament Av. de Catalunya 3,000 3,000

T6 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#7 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 creuament c/ de l'Aurora 2,000 2,000

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

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

17 F21H1641

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

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

C1 END. DE LLUMINÀRIA + COLUMNA UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 creuament Av. de Catalunya 1,000 1,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Arrencada de llumenera exterior i braç mural, a una alçària <= 10 m, amb els accessoris i elements de subjecció, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

18 F21HZT41

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

C1 END. DE LLUMINÀRIA + BRAÇ O END.
DE FOCUS FIXAT A FAÇANA

UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_del c/ de Ferrer i Guàrdia a
l'Av. de Catalunya

11,000 11,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 vorera oest_entre Travessera i c/ de
l'Aurora

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de l'Aurora i c/ de Ferrer i
Guàrdia

4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 vorera est_entre Travessera i c/ de
l'Aurora

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements.19 K21GZE01

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

C1 RETIRADA INSTAL. D'ENLLUMENAT UT

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada d'instal·lació aèrea de telefonia existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements.20 K21PZ111

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

C1 RETIRADA INSTAL. DE TELEFÒNICA UT

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

u Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor21 F21QZP01

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

C1 END. DE PAL DE FUSTA (INSTAL. BT
O ENLLUMENAT)

UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_del c/ de Ferrer i Guàrdia al
c/ de Barcelona

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 del c/ de Barcelona a l'Av. de Catalunya 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Desmuntatge de postes de formigó, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

22 F21QZPC1

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

C1 END. DE POSTE DE FORMIGÓ UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 creuament amb c/ de Barcelona 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó
massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

23 FDKZZT54

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

C1 RECOL·LOCACIÓ TAPES DE
SERVEIS

UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_entre c/ de Ferrer i Guàrdia
i c/ de Barcelona

5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 entre c/ de Barcelona i Av. de Catalunya 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 vorera sud_entre c/ de Ferrer i Guàrdia i
c/ de Barcelona

9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Barcelona i Av. de Catalunya 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#9 altres 5,000 5,000

T10 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#11 vorera oest_entre Travessera i c/ de
l'Aurora

4,000 4,000

C#*D#*E#*F#12 entre c/ de l'Aurora i c/ de Ferrer i
Guàrdia

5,000 5,000

C#*D#*E#*F#13 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i c/ de
Migdia

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#15 vorera est_entre Travessera i c/ de
MIgdia

5,000 5,000

C#*D#*E#*F#17 altres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

u Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels.24 F21RZ060

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

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

C1 ARRENCADA ELEMENTS VEGETALS UT

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió25 F2135123

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

C1 END. MURET DE PEDRA LONG. ALÇADA GRUIX

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 15,000 1,200 0,400 7,200

C#*D#*E#*F#4 7,000 1,200 0,400 3,360

TOTAL AMIDAMENT 10,560

u Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor

26 F21DZT01

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

C1 ARRENCADA DE TAPES DE POUS I
REIXES EMBORNALS

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 POUS EXISTENTS A MANTENIR_es
substitueix la tapa

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 POUS EXISTENTS A
ENDERROCAR_s'elimina la tapa

2,000 2,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 POUS EXISTENTS A MANTENIR_es
substitueix la tapa

6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 EMBORNALS A
ENDERROCAR_s'eliminen

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 INTERCEPTOR A
ENDERROCAR_s'elimina

1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de profunditat, de qualsevol material, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

27 F21DZU02

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

C1 POUS EXISTENTS A ENDERROCAR

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent amb els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró
amb formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

28 F21DZG02

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 10

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

C1 ANUL·LACIÓ EMBORNALS UT

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 EMBORNALS A
ENDERROCAR_s'eliminen

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 INTERCEPTOR A
ENDERROCAR_s'elimina

1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels habitatges, de formigó vibropremsat, pvc o polipropilè, de
qualsevol diàmetre fins a 300 mm, amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

29 F21DZZ22

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

C1 ENDERROC CLAVEGUERONS
EDIFICIS

UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 per nou traçat de la claveguera 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 per mal estat (30% de 21ut = 7ut) 7,000 5,000 35,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 per mal estat (30% de 23ut = 7ut) 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida,
inclòs tall del tub de formigó amb serra de disc. 

30 F21DZ122

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

C1 ENDERROC CLAVEGUERA DE
FORMIÓ DE Ø300

LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 es modifica el traçat 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 no es modifica el traçat 53,000 53,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 es modifica el traçat 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 118,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM1 F227T00F

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

C1 COMPACTACIÓ TERRENY UT SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 TRAVESSERA

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 658,700 658,700

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 101,550 0,400 40,620

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 256,600 256,600

C#*D#*E#*F#6 P4_breinco =existent 5,750 5,750

C#*D#*E#*F#7 P5_gual vianants 4,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#8 gual vehícles 5,600 1,500 8,400

C#*D#*E#*F#9 pav. entre guals 1,560 1,560

C#*D#*E#*F#10 VORADA =existent 9,600 0,200 1,920

C#*D#*E#*F#11 RIGOLA =existent 19,200 0,300 5,760

S SUMSUBTOTAL(G1:G11
)

12 Subtotal 985,310

C#*D#*E#*F#13 ACCÉSSOS CENTRE CÍVIC 39,100 39,100

C#*D#*E#*F#14 5,400 5,400

S SUMSUBTOTAL(G13:G1
4)

15 Subtotal 44,500

O SUMORIGEN(G1:G15)16 Subtotal "A origen" 1.029,810

T17 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#18 P1.1_breinco 550,700 550,700

C#*D#*E#*F#19 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 124,850 0,400 49,940

C#*D#*E#*F#20 P3_asfalt 292,050 292,050

C#*D#*E#*F#21 P5_gual asfalt 13,500 1,200 16,200

C#*D#*E#*F#22 VORADA =existent 3,000 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#23 PANOT =existent 3,450 3,450

C#*D#*E#*F#24 PARTERRES 10,600 10,600

C#*D#*E#*F#25 44,350 44,350

S SUMSUBTOTAL(G17:G2
5)

26 Subtotal 967,890

TOTAL AMIDAMENT 1.997,700

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

2 F221D6J2

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

C1 EXCAVACIÓ VOLUM (m3) SUPERF. (m2) GRUIX

T2 C/ TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 caixa pav. general 1.005,760 0,150 150,864

C#*D#*E#*F#4 superf. panot existent 283,200 0,250 70,800

C#*D#*E#*F#6 sòl estructural 27,000 27,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 248,664

T8 C/ BARCELONA

C#*D#*E#*F#9 caixa pav. general 941,180 0,150 141,177

C#*D#*E#*F#10 superf. panot existent 217,350 0,250 54,338

C#*D#*E#*F#12 sòl estructural 27,000 27,000

S SUMSUBTOTAL(G8:G12
)

13 Subtotal 222,515

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 471,179

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

3 F222Z223

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

C1 EXC. RASES a<2m // H<2m LONG. SECCIÓ (m2)

T2 TRAVESSERA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera nord (entre ferrer i guàrdia i bcn) 85,000 0,500 42,500

C#*D#*E#*F#5 vorera nord (entre bcn i av. de
catalunya)

68,000 0,700 47,600

C#*D#*E#*F#6 vorera sud (entre ferrer i guàrdia i bcn) 78,000 0,800 62,400

C#*D#*E#*F#7 vorera sud (entre bcn i av. de catalunya) 60,000 0,450 27,000

8 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#9 col·lector a retirar 34,000 1,350 45,900

C#*D#*E#*F#10 col·lector nou 53,000 1,350 71,550

C#*D#*E#*F#11 47,000 1,350 63,450

12 - RASES CLAVEGUERONS

13 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#14 per nou traçat del col·lector 5,000 5,000 0,830 20,750

C#*D#*E#*F#15 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 19ut = 10ut)

10,000 5,000 0,830 41,500

C#*D#*E#*F#17 - EMBORNALS 7,000 3,000 0,540 11,340

18 - RASES CREUAMENTS

19 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#20 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 6,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#21 1,000 7,000 0,400 2,800

23 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#24 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 6,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#25 3,000 7,000 0,400 8,400

27 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#28 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 8,000 0,430 3,440

C#*D#*E#*F#29 1,000 11,000 0,430 4,730

C#*D#*E#*F#30 travessera 1,000 6,000 0,430 2,580

C#*D#*E#*F#31 1,000 7,000 0,430 3,010

C#*D#*E#*F#33 - FIBRA ÒPTICA 2,000 10,000 0,410 8,200

35 - ENDESA

C#*D#*E#*F#36 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 8,000 0,720 5,760

C#*D#*E#*F#37 1,000 10,000 0,720 7,200

39 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#40 zona encreuament c/ de Ferrer i
Guàrdia

1,000 6,000 0,450 2,700

C#*D#*E#*F#41 zona encreuament Av. de Catalunya 1,000 7,000 0,450 3,150

42 - FONAMENTS

C#*D#*E#*F#43 Av. Catalunya_semàfors desplaçats 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 13

C#*D#*E#*F#44 Av. Catalunya_llums desplaçats 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G44
)

45 Subtotal 494,760

T47 C/ DE BARCELONA

48 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#49 vorera oest 120,000 1,150 138,000

C#*D#*E#*F#50 vorera est 135,000 0,650 87,750

C#*D#*E#*F#51 entre ferrer i guàrdia i migdia 29,000 1,350 39,150

52 - RASES CREUAMENTS

53 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#54 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 9,000 0,400 3,600

56 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#57 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 9,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#58 zona encreuament c/ de Ferrer i
Guàrdia

1,000 6,000 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#59 alimentació font 1,000 6,000 0,400 2,400

61 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#62 c/ de Barcelona 2,000 12,000 0,430 10,320

C#*D#*E#*F#63 1,000 6,000 0,430 2,580

C#*D#*E#*F#64 2,000 15,000 0,430 12,900

C#*D#*E#*F#66 - FIBRA ÒPTICA 2,000 10,000 0,410 8,200

68 - ENDESA

C#*D#*E#*F#69 zona creuament passatge de Francesc
Layret

1,000 9,000 0,720 6,480

C#*D#*E#*F#70 c/ de Barcelona 3,000 6,000 0,720 12,960

72 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#73 c/ de Barcelona 4,000 6,000 0,450 10,800

S SUMSUBTOTAL(G46:G7
3)

74 Subtotal 341,140

T76 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#77 TRAVESSERA (exc. col·lectors +
claveguerons)

4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 839,900

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

4 F222Z243

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

C1 EXC. RASES a<2m // H<4m LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ DE BARCELONA

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 20,000 1,350 27,000

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 12,000 1,350 16,200

C#*D#*E#*F#6 evacuació font 12,000 0,280 3,360

C#*D#*E#*F#7 evacuació drenatge parterres 10,000 0,280 2,800

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#8 8,000 0,280 2,240

9 - RASES CLAVEGUERONS

10 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#11 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 12ut = 6ut)

6,000 5,000 2,550 76,500

C#*D#*E#*F#13 - EMBORNALS 6,000 3,000 1,690 30,420

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,000 1,690 6,760

C#*D#*E#*F#15 - INTERCEPTOR 1,000 8,000 1,690 13,520

S SUMSUBTOTAL(G1:G15
)

16 Subtotal 178,800

T18 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#19 C/ DE BARCELONA (exc. col·lectors +
claveguerons)

4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 182,800

m3 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda
inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta. Inclou el subministrament de la terra tolerable,
el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons
criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

5 F228Z010

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

C1 TERRAPLENAT RASES_TERRES
TOLERABLES

LONG. SECCIÓ (m2)

T2 TRAVESSERA

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 34,000 0,740 25,160

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 53,000 0,740 39,220

C#*D#*E#*F#6 47,000 0,740 34,780

7 - RASES CLAVEGUERONS

8 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#9 per nou traçat del col·lector 5,000 5,000 0,520 13,000

C#*D#*E#*F#10 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 19ut = 10ut)

10,000 5,000 0,520 26,000

C#*D#*E#*F#12 - EMBORNALS 7,000 3,000 0,240 5,040

S SUMSUBTOTAL(G1:G12
)

13 Subtotal 143,200

T15 C/ DE BARCELONA

16 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#17 col·lector a retirar 20,000 0,730 14,600

C#*D#*E#*F#18 col·lector nou 12,000 0,730 8,760

C#*D#*E#*F#19 evacuació font 12,000 0,120 1,440

C#*D#*E#*F#20 evacuació drenatge parterres 10,000 0,120 1,200

C#*D#*E#*F#21 8,000 0,120 0,960

22 - RASES CLAVEGUERONS

23 - ESCOMESES EDIFICIS

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#24 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 12ut = 6ut)

6,000 5,000 2,250 67,500

C#*D#*E#*F#26 - EMBORNALS 6,000 3,000 1,390 25,020

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,000 1,390 5,560

C#*D#*E#*F#28 - INTERCEPTOR 1,000 8,000 1,390 11,120

S SUMSUBTOTAL(G14:G2
8)

29 Subtotal 136,160

T31 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#32 TRAVESSERA (exc. col·lectors +
claveguerons)

4,000 4,000

C#*D#*E#*F#33 C/ DE BARCELONA (exc. col·lectors +
claveguerons)

4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G30:G3
3)

34 Subtotal 8,000

TOTAL AMIDAMENT 287,360

m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Inclou el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització
de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

6 F228ZC00

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

C1 TERRAPLENAT RASES_SAULÓ
GARBELLAT

LONG. SECCIÓ (m2)

T2 TRAVESSERA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera nord (entre ferrer i guàrdia i bcn) 85,000 0,420 35,700

C#*D#*E#*F#5 vorera nord (entre bcn i av. de
catalunya)

68,000 0,700 47,600

C#*D#*E#*F#6 vorera sud (entre ferrer i guàrdia i bcn) 78,000 0,640 49,920

C#*D#*E#*F#7 vorera sud (entre bcn i av. de catalunya) 60,000 0,330 19,800

8 - RASES CREUAMENTS

9 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#10 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 6,000 0,240 1,440

C#*D#*E#*F#11 1,000 7,000 0,240 1,680

13 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#14 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 6,000 0,240 1,440

C#*D#*E#*F#15 3,000 7,000 0,240 5,040

17 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#18 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 8,000 0,270 2,160

C#*D#*E#*F#19 1,000 11,000 0,270 2,970

C#*D#*E#*F#20 travessera 1,000 6,000 0,270 1,620

C#*D#*E#*F#21 1,000 7,000 0,270 1,890

C#*D#*E#*F#23 - FIBRA ÒPTICA 2,000 10,000 0,270 5,400

25 - ENDESA

C#*D#*E#*F#26 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 8,000 0,360 2,880

C#*D#*E#*F#27 1,000 10,000 0,360 3,600

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 16

29 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#30 zona encreuament c/ de Ferrer i
Guàrdia

1,000 6,000 0,300 1,800

C#*D#*E#*F#31 zona encreuament Av. de Catalunya 1,000 7,000 0,300 2,100

S SUMSUBTOTAL(G1:G31
)

32 Subtotal 187,040

T34 C/ DE BARCELONA

35 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#36 vorera oest 120,000 0,910 109,200

C#*D#*E#*F#37 vorera est 135,000 0,650 87,750

C#*D#*E#*F#38 entre ferrer i guàrdia i migdia 29,000 0,730 21,170

39 - RASES CREUAMENTS

40 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#41 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 9,000 0,240 2,160

43 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#44 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 9,000 0,240 2,160

C#*D#*E#*F#45 zona encreuament c/ de Ferrer i
Guàrdia

1,000 6,000 0,240 1,440

C#*D#*E#*F#46 alimentació font 1,000 6,000 0,240 1,440

48 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#49 c/ de Barcelona 2,000 12,000 0,270 6,480

C#*D#*E#*F#50 1,000 6,000 0,270 1,620

C#*D#*E#*F#51 2,000 15,000 0,270 8,100

C#*D#*E#*F#53 - FIBRA ÒPTICA 2,000 10,000 0,270 5,400

55 - ENDESA

C#*D#*E#*F#56 zona creuament passatge de Francesc
Layret

1,000 9,000 0,360 3,240

C#*D#*E#*F#57 c/ de Barcelona 3,000 6,000 0,360 6,480

59 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#60 c/ de Barcelona 4,000 6,000 0,300 7,200

S SUMSUBTOTAL(G33:G6
0)

61 Subtotal 263,840

TOTAL AMIDAMENT 450,880

m2 Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de vianants, compactació del 95% PM7 F227Z00F

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

C1 COMPACTACIÓ PER PAS DE
VIANANTS

LONG. AMPLADA

T2 TRAVESSERA

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 34,000 1,500 51,000

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 53,000 1,500 79,500

C#*D#*E#*F#6 47,000 1,500 70,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 201,000

T9 C/ DE BARCELONA

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 17

10 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#11 col·lector a retirar 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#12 col·lector nou 12,000 1,500 18,000

S SUMSUBTOTAL(G8:G12
)

13 Subtotal 48,000

TOTAL AMIDAMENT 249,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de
la capa a estendre.

1 F921Z01J

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

C1 SUBBASE DE TOT-Ú GRUIX SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 0,200 658,700 131,740

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,200 101,550 0,400 8,124

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 0,200 256,600 51,320

C#*D#*E#*F#6 P4_breinco =existent 0,200 5,750 1,150

C#*D#*E#*F#7 P5_gual vianants 0,200 4,000 1,500 1,200

C#*D#*E#*F#8 gual vehícles 0,200 5,600 1,500 1,680

C#*D#*E#*F#9 pav. entre guals 0,200 1,560 0,312

C#*D#*E#*F#10 VORADA =existent 0,200 9,600 0,200 0,384

C#*D#*E#*F#11 RIGOLA =existent 0,200 19,200 0,300 1,152

S SUMSUBTOTAL(G1:G11
)

12 Subtotal 197,062

C#*D#*E#*F#13 ACCÉSSOS CENTRE CÍVIC 0,200 39,100 7,820

C#*D#*E#*F#14 0,200 5,400 1,080

S SUMSUBTOTAL(G13:G1
4)

15 Subtotal 8,900

O SUMORIGEN(G1:G15)16 Subtotal "A origen" 205,962

T17 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#18 P1.1_breinco 0,200 550,700 110,140

C#*D#*E#*F#19 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,200 124,850 0,400 9,988

C#*D#*E#*F#20 P3_asfalt 0,200 292,050 58,410

C#*D#*E#*F#21 P5_gual asfalt 0,200 13,500 1,200 3,240

C#*D#*E#*F#22 VORADA =existent 0,200 3,000 0,200 0,120

C#*D#*E#*F#23 PANOT =existent 0,200 3,450 0,690

S SUMSUBTOTAL(G17:G2
3)

24 Subtotal 182,588

TOTAL AMIDAMENT 388,550

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 18

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de
la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per
entrega a peça de rigola o embornal.

2 F936ZC31

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

C1 BASE DE FORMIGÓ GRUIX SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 0,220 658,700 144,914

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,220 101,550 0,400 8,936

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 0,220 256,600 56,452

C#*D#*E#*F#6 P4_breinco =existent 0,220 5,750 1,265

C#*D#*E#*F#7 P5_gual vianants 0,220 4,000 1,500 1,320

C#*D#*E#*F#8 gual vehícles 0,220 5,600 1,500 1,848

C#*D#*E#*F#9 pav. entre guals 0,220 1,560 0,343

C#*D#*E#*F#10 VORADA =existent 0,220 9,600 0,200 0,422

C#*D#*E#*F#11 RIGOLA =existent 0,220 19,200 0,300 1,267

S SUMSUBTOTAL(G1:G11
)

12 Subtotal 216,767

C#*D#*E#*F#13 ACCÉSSOS CENTRE CÍVIC 0,220 39,100 8,602

C#*D#*E#*F#14 0,220 5,400 1,188

S SUMSUBTOTAL(G13:G1
4)

15 Subtotal 9,790

O SUMORIGEN(G1:G15)16 Subtotal "A origen" 226,557

T17 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#18 P1.1_breinco 0,220 550,700 121,154

C#*D#*E#*F#19 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,220 124,850 0,400 10,987

C#*D#*E#*F#20 P3_asfalt 0,220 292,050 64,251

C#*D#*E#*F#21 P5_gual asfalt 0,220 13,500 1,200 3,564

C#*D#*E#*F#22 VORADA =existent 0,220 3,000 0,200 0,132

C#*D#*E#*F#23 PANOT =existent 0,220 3,450 0,759

S SUMSUBTOTAL(G17:G2
3)

24 Subtotal 200,847

TOTAL AMIDAMENT 427,404

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:3 (M-15)  i ciment pòrtland espolvorejat superficialment i beurada de ciment pòrtland

3 F9E1Z10N

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

C1 PAV. DE PANOT IGUALA L'EXISTENT

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 c/ de migdia_laterals gual asfàltic 1,300 1,500 1,950

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

TOTAL AMIDAMENT 3,450

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 19

m2 Paviment de peces de formigó iguals a les existents a l'extrem est del c. Major i a la part nord del c. de Barcelona, de
mides 40x20x8 cm i 20x10x8 cm, de Breinco, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

4 F9F1ZMAJ

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

C1 PAV. IGUAL A L'EXISTENT (peces
prefabricades)

T2 TRAVESSERA

((C#+D#)/2)*E#3 vorera nord_connexió c. de Barcelona 1,000 1,300 5,000 5,750

TOTAL AMIDAMENT 5,750

m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15% aprox., tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

5 F9F1ZC11

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

C1 PAV. PECES PREFAB. TEGULA SIX
20x10x8 cm i 10x10x8 cm

UT SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 costat oest_entre c/ c/ de Ferrer i
Guàrdia i c/ de Barcelona

31,300 31,300

C#*D#*E#*F#4 31,800 31,800

C#*D#*E#*F#5 43,800 43,800

C#*D#*E#*F#6 costat est_entre c/ de Barcelona i Av. de
Catalunya

551,800 551,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 658,700

T8 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#9 zona nord 68,250 68,250

C#*D#*E#*F#10 zones centrals 117,950 117,950

C#*D#*E#*F#11 30,550 30,550

C#*D#*E#*F#12 zona sud (c/ de Barcelona + c/ de Ferrer
i Guàrdia)

333,950 333,950

S SUMSUBTOTAL(G8:G12
)

13 Subtotal 550,700

TOTAL AMIDAMENT 1.209,400

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 20

m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm, amb estriat tàctil per a invidents, tipus Llosa Vulcano (crossing),
color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

6 F9F1ZINV

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

C1 PAV. AMB RELLEU TÀCTIL PER
INVIDENTS (estriat)

T2 TRAVESSERA

((C#+D#)/2)*E#3 av. de catalunya 5,400 5,200 0,800 4,240

TOTAL AMIDAMENT 4,240

m Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color negre, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda
del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i
marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte.

7 F9F5ZP11

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

C1 ENCINTAT DE FAÇANA QUAN HI HA
ASFALT_PEÇA PREFAB. 40x20x8
LLOSA VULCANO

UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord_entre c/ de Ferrer i Guàrdia
i c/ de Barcelona

17,350 17,350

C#*D#*E#*F#4 21,250 21,250

C#*D#*E#*F#5 12,250 12,250

C#*D#*E#*F#7 vorera sud_entre c/ de Ferrer i Guàrdia i
c/ de Barcelona

17,200 17,200

C#*D#*E#*F#8 21,250 21,250

C#*D#*E#*F#9 12,250 12,250

S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 101,550

T11 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#12 vorera oest_entre Travessera i c/ de
l'Aurora

18,750 18,750

C#*D#*E#*F#13 entre c/ de l'Aurora i c/ de Ferrer i
Guàrdia

21,250 21,250

C#*D#*E#*F#14 21,900 21,900

C#*D#*E#*F#16 vorera est_entre Travessera i passatge
Francesc Layret

19,000 19,000

C#*D#*E#*F#17 entre passatge Francesc Layret i c/ de
migdia

21,750 21,750

C#*D#*E#*F#18 22,200 22,200

S SUMSUBTOTAL(G11:G1
8)

19 Subtotal 124,850

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 226,400

m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color arena, de
Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre que sigui necessari segons projecte,
reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en
tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades
per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

8 F9F5ZPZ1

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

C1 RIGOLA ARENA UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 costat oest_entre c/ c/ de Ferrer i
Guàrdia i c/ de Barcelona

2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 costat est_entre c/ de Barcelona i Av. de
Catalunya

4,000 2,750 11,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 19,500

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 zona nord 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 zones centrals 1,000 2,550 2,550

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,850 3,850

C#*D#*E#*F#12 zona sud (c/ de Barcelona + c/ de Ferrer
i Guàrdia)

1,000 3,750 3,750

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,800 7,800

S SUMSUBTOTAL(G7:G14
)

15 Subtotal 26,450

TOTAL AMIDAMENT 45,950

u Formació d'accés al Centre Cívic des de l'Av. de Catalunya, amb rampa de 1,25 m2 de peces de formigó de mides
20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, tipus Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja
del sobrant segons especificacions del fabricant i replà de 3,00 m2 de peces de marbre blanc de 30x30x4 cm amb acabat
abuixardat, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment i reblertes amb sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou subbase de tot-ú de 15 cm de gruix, solera de
formigó de 15 cm; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot
complet i acabat segons projecte.

9 2963Z201

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

C1 ACCÉS CENTRE CÍVIC UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 des de l'Av. de Catalunya 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 22

u Formació d'accés al Centre Cívic des de Treavessera, amb 37,00 m2 de paviment de peces de marbre blanc de 30x20x4
cm, amb acabat abuixardat, 5 graons de bloc massís de pedra de marbre blanc, de secció 32x18 cm, amb el cantell bisellat
i acabat abuixardat, inclou rebaix longitudinal de 50x20 mm a 5 cm del cantell per inserció de peça negra de 50x20 mm i
1,65 m2 de paviment indicatiu per invidents just abans dels graons, tot col·locat amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment i reblert de junts amb sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou
reblert de tot-ú per a formació de nivell, solera de formigó de 15 cm de gruix inclòs formació de graonat, formació de muret
de formigó armat de 20 cm de gruix per tancar el desnivell lateral, fonaments del muret i aplacat del muret amb peces de
marbre blanc de 30 cm d'amplada i 5 cm de gruix, amb longitud variable, agafades amb adhesiu, formació de canal de 5
cm d'amplada per evacuació de l'aigua i impermeabilització sota paviment quan aquest es troba sobre aparcament
existent. Inclou tots les materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detalls i especificacions de la DF.

10 2963Z202

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

C1 ACCÉS CENTRE CÍVIC UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 des de Travessera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Formació de parterre de 6,20 m2 en el creuament entre els carrer de Barcelona i Travessera amb peces especials de
pedra granítica, acabat polit, amb els cantells arrodonits, col·locades sobre base de formigó. Inclou peces tipus vorada de
80x30x20 cm, tipus vorada corba de 30 cm d'amplada i 20 cm de gruix, tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i altres
peces de mides especials en encontres amb façana; impermeabilització de la paret de façana amb làmina de butil i làmina
de nòduls de polietilè amb 2 geotextils; segellat de les juntes entre peces per la cara interior del parterre i tots els materials
i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.

11 3911ZP01

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

C1 PARTERRES DE PEDRA GRANÍTICA

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Formació de parterre de 25,40 m2 en el creuament entre els carrer de Barcelona i de Ferrer i Guàrdia amb peces especials
de pedra granítica, acabat polit, amb els cantells arrodonits, col·locades sobre base de formigó. Inclou peces tipus vorada
de 80x25x20 cm, peces especials rectes i corbes de 60 cm d'amplada i 20 cm de gruix, d'alçada variable entre 60 cm i 130
cm, peça corba per a formació de font, de 20 cm de gruix i 130 cm d'alçada, amb forats per a l'aixeta de la font, 2 peces
horitzontals especials de contorn corbat per a base de la font, peces tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i peces corbes
40x20 cm amb vorada de xapa galvanitzada de 20x8 mm en contorn de façana; inclou 1 escocell de pedra granítica de
perímetre corbat amb peces de 20 cm de gruix i 2 escocells d'acer galvanitzat de perímetre corbat, un a la part superior del
parterre i l'altre a la part inferior; impermeabilització de la paret de façana amb làmina de butil i làmina de nòduls de polietilè
amb 2 geotextils; segellat de les juntes entre peces per la cara interior del parterre i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.

12 3911ZP02

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

C1 PARTERRES DE PEDRA GRANÍTICA

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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m Formació de llínia de detenció de vehícles amb llambordes de pedra de marbre blanc de 10x10x8 cm, amb acabat
abuixardat, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
reblert de junts de 2 mm amb sorra de marbre blanc i ciment blanc, separadors de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i
acabat segons projecte.

13 F9B1Z205

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

C1 LÍNIA DETENCIÓ VEHÍCLES -
llamborda de marbre blanc 10x10x8 cm

UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 costat Av. de Lluís Companys 1,000 3,900 3,900

TOTAL AMIDAMENT 3,900

m2 Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló. Inclou estesa i retirada del sauló. 14 F9A1Z01F

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

C1 PROTECCIÓ PAV. PECES BREINCO,
MARBRE...

SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 658,700 658,700

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 101,550 0,400 40,620

C#*D#*E#*F#5 P4_breinco =existent 5,750 5,750

C#*D#*E#*F#6 P5_gual vianants 4,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#7 gual vehícles 5,600 1,500 8,400

C#*D#*E#*F#8 pav. entre guals 1,560 1,560

C#*D#*E#*F#9 VORADA =existent 9,600 0,200 1,920

C#*D#*E#*F#10 RIGOLA =existent 19,200 0,300 5,760

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 728,710

T12 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#13 P1.1_breinco 550,700 550,700

C#*D#*E#*F#14 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 124,850 0,400 49,940

C#*D#*E#*F#15 VORADA =existent 3,000 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#16 PANOT =existent 3,450 3,450

S SUMSUBTOTAL(G12:G1
6)

17 Subtotal 604,690

TOTAL AMIDAMENT 1.333,400

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m215 F9J12P60

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

C1 ASFALT_REG IMPRIMACIÓ UT SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 costat oest_entre c/ c/ de Ferrer i
Guàrdia i c/ de Barcelona

88,650 88,650

C#*D#*E#*F#4 106,600 106,600

C#*D#*E#*F#5 61,350 61,350

EUR
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S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 256,600

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 entre Travessera i c/ de l'Aurora 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#9 entre c/ de l'Aurora i c/ del Migdia 97,200 97,200

C#*D#*E#*F#10 98,850 98,850

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 292,050

TOTAL AMIDAMENT 548,650

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja
canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant
embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

16 F9H1ZB51

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

C1 ASFALT_CAPA BASE UT SUPERF. (m2) GRUIX DENSITAT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 costat oest_entre c/ c/ de Ferrer i
Guàrdia i c/ de Barcelona

88,650 0,060 2,400 12,766

C#*D#*E#*F#4 106,600 0,060 2,400 15,350

C#*D#*E#*F#5 61,350 0,060 2,400 8,834

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 36,950

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 entre Travessera i c/ de l'Aurora 96,000 0,060 2,400 13,824

C#*D#*E#*F#9 entre c/ de l'Aurora i c/ del Migdia 97,200 0,060 2,400 13,997

C#*D#*E#*F#10 98,850 0,060 2,400 14,234

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 42,055

TOTAL AMIDAMENT 79,005

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m217 F9J13J30

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

C1 ASFALT_REG ADHERÈNCIA UT SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 costat oest_entre c/ c/ de Ferrer i
Guàrdia i c/ de Barcelona

88,650 88,650

C#*D#*E#*F#4 106,600 106,600

C#*D#*E#*F#5 61,350 61,350

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 256,600

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 entre Travessera i c/ de l'Aurora 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#9 entre c/ de l'Aurora i c/ del Migdia 97,200 97,200

C#*D#*E#*F#10 98,850 98,850

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 292,050

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 548,650

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja canya de
120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut
fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

18 F9H1Z251

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

C1 ASFALT_CAPA DE RODADURA UT SUPERF. (m2) GRUIX DENSITAT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 costat oest_entre c/ c/ de Ferrer i
Guàrdia i c/ de Barcelona

88,650 0,050 2,400 10,638

C#*D#*E#*F#4 106,600 0,050 2,400 12,792

C#*D#*E#*F#5 61,350 0,050 2,400 7,362

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 30,792

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 entre Travessera i c/ de l'Aurora 96,000 0,050 2,400 11,520

C#*D#*E#*F#9 entre c/ de l'Aurora i c/ del Migdia 97,200 0,050 2,400 11,664

C#*D#*E#*F#10 98,850 0,050 2,400 11,862

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 35,046

TOTAL AMIDAMENT 65,838

m2 Paviment de peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per peces de 130x40x8 cm, col·locades amb
morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats
per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida.

19 F981ZM9F

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

C1 PAV. GRANIT ENTRE GUALS DE
VEHÍCLES I DE VIANANTS

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 av. de catalunya 1,200 1,300 1,560

TOTAL AMIDAMENT 1,560

m Gual per a vianants, de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes
de peces de 90x40x8 cm i peces de 60x40x8 cm amb relleu abotonat per a invidents per a marcar el límit de la calçada,
inclòs part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.

20 F981ZC9F

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

C1 GUAL VIANANTS UT GUAL LONG

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 av. de catalunya 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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m Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes
de peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou
formació de forats per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.

21 F981ZG9F

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

C1 GUAL VEHÍCLES_granit UT GUAL LONG

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 av. de catalunya 1,000 5,600 5,600

TOTAL AMIDAMENT 5,600

m Formació de gual per a vehícles, 120 cm d'amplada, amb mescla bituminosa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. 

22 F9H1ZGUA

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

C1 GUAL VEHÍCLES_asfalt UT GUAL LONG

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 c/ de migdia 1,000 7,300 7,300

C#*D#*E#*F#4 passatge Francesc Layret 1,000 7,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 14,500

m Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot inclòs.23 F961Z8GD

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

C1 VORADA IGUAL A L'EXISTENT UT LONG

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 av. de catalunya 19,200 19,200

C#*D#*E#*F#4 gual vehícles -1,000 5,600 -5,600

C#*D#*E#*F#5 gual vianants -1,000 4,000 -4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 9,600

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 c/ de migdia_laterals gual asfàltic 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 12,600

m Rigola de material i mides a les existents, col·locada. Tot inclòs.24 F974Z3EA

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

C1 RIGOLA IGUAL A L'EXISTENT UT LONG

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 av. de catalunya 19,200 19,200

TOTAL AMIDAMENT 19,200

m2 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de
revestiments i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent, col·locat convenientment. 

25 481RZT33

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

C1 REPARACIÓ BASE FAÇANA LONG ALÇADA

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera nord 149,300 0,250 37,325

C#*D#*E#*F#4 vorera sud 74,800 0,250 18,700

C#*D#*E#*F#5 53,000 0,250 13,250

T6 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#7 vorera c/ de migdia - c/ de ferrer i
guàrdia

27,600 0,250 6,900

C#*D#*E#*F#8 parterre - c/ de ferrer i guàrdia 1,500 0,250 0,375

C#*D#*E#*F#9 vorera oest 59,700 0,250 14,925

C#*D#*E#*F#10 39,200 0,250 9,800

C#*D#*E#*F#11 vorera est 127,900 0,250 31,975

TOTAL AMIDAMENT 133,250

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
CLAVEGUERAMSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació de canal interceptor, de 30 cm d'amplada i 33 cm d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de
pendents i formació de mitjacanya en tot el perímetre i adequació de l'entrega de la caixa de l'embornal existent al canal
d'obra, amb els materials i mitjans necessaris. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

1 FD5KZT5E

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

C1 CAIXA PER INTERCEPTOR

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Reixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO, classe D400, col·locada amb morter. La reixa ha de complir amb la
normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

2 FD5ZZBA4

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

C1 CAIXA PER INTERCEPTOR

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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m Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I,
armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

3 FD5JZG5E

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

C1 CAIXA PER EMBORNAL_maó massís

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

4 FD5ZZCA4

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

C1 REIXA PER EMBORNAL_reixa BCN P7
(plataforma única)

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb davanter sifònic, de dimensions exteriors aproximades
160x50 cm i 105 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb sortida per tub de Ø250. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funiconament.

5 FD5JZF0E

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

C1 CAIXA PER EMBORNAL_prefabricada

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 14,000

C#*D#*E#*F#8 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de
la reixa 735x282 mm, col·locat amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície d'absorció, amb gravat
antilliscant superficial, revestida amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de gruix. La reixa ha de complir amb
la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

6 FD5ZZCOF

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

C1 REIXA PER
EMBORNAL_prefabricada_tipus Mare
C250 model 5122 de Cofunco

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

EUR
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S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 14,000

C#*D#*E#*F#8 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de
la tapa 449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb
la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

7 FD5ZZMOF

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

C1 TAPA CEGA PER
EMBORNAL_prefabricada_model M-2
de Fundició Fàbregas

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 14,000

C#*D#*E#*F#8 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Formació de base per a pou quadrat de resalt de 70x70 cm (mides interiors), amb solera de formigó de 150x150 cm i 20
cm de gruix, solera de llambordins de granit de 15 cm a l'interior del pou, colze a 45º de Ø300 per embocadura de tub de
PVC de Ø300 col·locat en vertical per l'exterior del pou i connectat a col·lector existent de formigó armat. Inclou connexió
del col·lector existent de formigó amb el tub vertical de PVC, tub i colze de PVC, reblert lateral del tub amb formigó amb un
gruix mínim de 15 cm, reblert mitja canya de formigó per a recolzament del colze, segellats i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.

8 2DB1ZC26

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

C1 BASE PER POU DE RESALT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 entre c/ de Barcelona i Av. de Catalunya 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Paret per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6. Inclou part proporcional de formació de base d'assentament del pou sobre pou
de formigó armat construït in situ, inclòs part proporcional de peces especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte

9 FDD2Z534

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

C1 POUS_70x70 mides interiors_obra de
fàbrica

UT ALÇADA

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 2_cota +93,26 (pou de resalt) (alçada
total 2,80 m)

2,800 2,800

C#*D#*E#*F#4 3_cota +88,26 (alçada total 3,20 m) 0,600 0,600

TOTAL AMIDAMENT 3,400

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 30

m Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó
armat, inclòs encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol diàmetre, formació de
mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els
materials i treballs necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.

10 FDD2Z010

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

C1 POUS_120x120 mides interiors_formigó
in situ

UT ALÇADA

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 1_cota +99,05 (alçada total 2,00 m) 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 3_cota +88,26 (alçada total 3,20 m) 2,600 2,600

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 1_cota +101,20 (alçada total 2,00 m) 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,600

u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

11 FDDZS005

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

C1 GRAÓ PER POU DE REGISTRE UT POU UT GRAONS

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 1_cota +99,05 (alçada total 2,00 m) 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 2_cota +93,26 (pou de resalt) (alçada
total 2,80 m)

1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 3_cota +88,26 (alçada total 3,20 m) 1,000 10,000 10,000

T6 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#7 1_cota +101,20 (alçada total 2,00 m) 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i
la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

12 FDDZZTD4

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

C1 TAPES POUS Ø700 mm_MARC
APARENT (pav. peces)

T2 TRAVESSERA

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

C#*D#*E#*F#4 pous existents que es mantenen 1,000 1,000

T5 C/ DE BARCELONA

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

C#*D#*E#*F#7 pous existents que es mantenen 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El
bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic
antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

13 FDDZZTC4

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

C1 TAPES POUS Ø700 mm_SENSE
MARC APARENT (pav. asfalt)

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 pous existents que es mantenen 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació de connexions amb clips enganxats o
mecànics a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i
Plec de Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el
col·lector existent per tal de garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta realització del by-pass i la seva posterior retirada.

14 ED7FZ562

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

C1 CLAVEGUERÓ PVC Ø250 UT LONG.

T2 TRAVESSERA

3 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#4 per nou traçat del col·lector 5,000 5,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 19ut = 10ut)

10,000 5,000 50,000

C#*D#*E#*F#7 - EMBORNALS 7,000 3,000 21,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#10 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 12ut = 6ut)

6,000 5,000 30,000

C#*D#*E#*F#12 - EMBORNALS 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#14 - INTERCEPTOR 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 151,000

EUR
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m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació de connexions amb clips enganxats o
mecànics a tubs de tots els diàmetres, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions de DUB.
S'inclou tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el col·lector existent per tal
de garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta realització del by-pass i la seva posterior retirada.

15 ED7FZ762

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

C1 COL·LECTOR PVC Ø400 LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 des de pou nou al c/ de Ferrer i Guàrdia
a pou nou de Travessera davant porta
núm. 13

53,000 53,000

C#*D#*E#*F#4 des de pou nou davant centre cívic a
pou existent a l'Av. de Catalunya

47,000 47,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 des de pou nou final c/ de Ferrer i
Guàrdia a pou existent del c/ de
Barcelona

12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

u Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó Ø300 i Ø400.
Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

16 F21DZCN1

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

C1 A_CONNEXIÓ COL·LECTOR
EXISTENT FORMIGÓ A POU NOVA
CONSTRUCCIÓ

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 col·lector existent de formigó Ø300 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. Inclou
talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

17 F21DZCN2

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

C1 B_CONNEXIÓ EMBORNAL NOU A
COL·LECTOR EXISTENT FORMIGÓ

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 clavegueró embornal Ø250 3,000 3,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 clavegueró embornal Ø250 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

u Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250
mm. El punt de connexió és existent, només cal embocar el nou clavegueró i segellar. Inclou peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

18 F21DZCN3

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

C1 C_CONNEXIÓ ESCOMESA EDIF
NOVA A COL·LECTOR EXISTENT
FORMIGÓ

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 clavegueró escomesa Ø250 6,000 6,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 clavegueró escomesa Ø250 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø400. Inclou formació de forat en pou
existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

19 F21DZCN4

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

C1 D_CONNEXIÓ COL·LECTOR NOU
PVC A POU EXISTENT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 col·lector pvc Ø400 1,000 1,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 col·lector pvc Ø400 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Connexió de clavegueró existent d'escomesa dels edificis a col·lector nou de PVC de Ø400 mm. Inclou peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

20 F21DZCN6

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

C1 F_CONNEXIÓ ESCOMESA EXISTENT
EDIF. - COL·LECTOR NOU PVC

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 nou col·lector de PVC quan no modifica
el traçat

13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

u Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a 3 m de profunditat com a màxim, de 14 cm de gruix, de
maó massís, arrebossat i lliscat per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6. Inclou solera de formigó de
120x120x15 cm, formació de mitja canya d'emmotllament del tubs, formació de forats passatubs en els laterals del pou, per
a tubs de qualsevol diàmetre, graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra; bastiment i tapa abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el paviment és de peces i
sense marc aparent quan el paviment és asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial, compliment de la norma AENOR RP 0023,
pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons especificacions de detalls de projecte.

21 2DB1ZCMA

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

C1 POUS DE CONNEXIÓ 70x70 cm UT

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm22 ED5A1600

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

C1 TUB PERFORAT Ø160 PER
DRENATGE

LONG.

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir23 F7B451E0

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

C1 TUB PERFORAT Ø160 PER
DRENATGE _geotextil per embolcallar
tub

LONG. DESENVOLUP.

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

20,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

8,000 1,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 10
cm per sobre el tub. Inclou connexions, segelllats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

24 ED7FZ414

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

C1 CONNEXIÓ DRENATGE PARTERRES
A XARXA CLAVEGUERAM_TUB PVC
Ø200

LONG.

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Clavegueró amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 110 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

25 FD7JZ145

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

C1 CONNEXIÓ FONT A XARXA
CLAVEGUERAM_TUB HDPE Ø110

LONG.

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 FONT (parterre c/ de Barcelona amb c/
de Ferrer i Guàrdia)

12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
AIGUASUBCAPÍTOL 05
BOQUES DE REGTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

1 FJSDZG0G

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

C1 PERICÓ AMB VÀLVULES

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 PAS CALÇADA 3,000 3,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 PAS CALÇADA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm,pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa de fosa
classe D-400. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

2 FJSDZPRG

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

C1 PERICÓ SENSE VÀLVULES

EUR
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T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

3 FFB28455

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

C1 TUB Ø50 mm

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 de c/ de Ferrer i Guàrdia a Av. de
Catalunya

130,000 130,000

C#*D#*E#*F#4 connexió c/ de Barcelona 6,000 6,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 de Travessera a c/ de l'Aurora 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

m Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa

4 FG21ZT50

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

C1 TUB Ø110 mm

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 de c/ de Ferrer i Guàrdia a Av. de
Catalunya

130,000 130,000

C#*D#*E#*F#4 connexió c/ de Barcelona 6,000 6,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 de Travessera a c/ de l'Aurora 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

5 FDG3Z457

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS -
boques de reg

LONG.

T2 TRAVESSERA

3 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#4 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,000 7,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 13,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#10 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 9,000 9,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 37

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 9,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

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 canonada,
per a malla senyalitzadora

6 FDGZU010

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

C1 BANDA SENYALITZACIÓ

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 de c/ de Ferrer i Guàrdia a Av. de
Catalunya

130,000 130,000

C#*D#*E#*F#4 connexió c/ de Barcelona 6,000 6,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 de Travessera a c/ de l'Aurora 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

7 FJS1U065

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

C1 BOQUES DE REG

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
AIGUASUBCAPÍTOL 05
FONTTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases,
canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

1 FJSZZG1F

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

C1 ESCOMESA AIGUA FONT

T2 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
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AMIDAMENTS Pàg.: 38

u Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments
i tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

2 FJSDZZGF

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

C1 PERICÓ AMB COMPTADOR I
VÀLVULES

T2 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

3 FJSDZA0G

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

C1 PERICÓ AMB VÀLVULES

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 pas de calçada 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 3/4´´ mascle, de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

4 FJSDZGFG

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

C1 PERICÓ AMB VÀLVULES

T2 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

5 FFB14655

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

C1 TUB AIGUA Ø20 mm

T2 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub de PVC rígid de 63 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa

6 FG21ZT20

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

C1 TUB PROTECCIÓ Ø63 mm

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 39

T2 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

7 FDG3Z457

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS -
aigua font

LONG.

T2 C/ DE BARCELONA

3 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#4 alimentació font 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Aixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de llautó, muntada superficialment, pulit, amb un broc i palanca
d'accionament. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

8 EJ28Z010

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

C1 AIXETA FONT

T2 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa per a font, de geometria no regular, perímetre de directriu corba, de pletines d'acer inoxidable AISI 316 mate,
practicable, amb una superfície total de 1,16 m2, col·locada. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

9 FQ31Z210

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

C1 REIXA FONT UT

T2 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
AIGUASUBCAPÍTOL 05
AIGUA POTABLETITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de
camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z457

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 40

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS -
aigua potable

LONG.

T2 TRAVESSERA

3 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#4 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 3,000 7,000 21,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 27,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#10 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#11 zona encreuament c/ de Ferrer i
Guàrdia

1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#12 alimentació font 1,000 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G7:G12
)

13 Subtotal 21,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

2 FJSDZA0G

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 TRAVESSERA

3 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 4,000 8,000

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 12,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#10 creuaments calçada 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#11 altres 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

12 Subtotal 11,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
ENLLUMENATTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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U Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat
dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
de registre de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents partides :

1 K6000006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i tapat de regates i
forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH04001A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 33 W
de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada i en funcionament.

3 EHLCC021

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

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 18 W
de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada i en funcionament.

4 EHLCC015

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U Subministrament i col·locació de cofred  de plàstic  grau de protecció IP 44 amb fusibles5 EHLCC01C

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

U Subministrament i col·locació de cofred  de plàstic  grau de protecció IP 44 amb fusibles i caixa de derivació6 EHLCC01D

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

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

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

U Desplaçament de columna existent, inclòs cablejat, arquetes i connexionat. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida.

7 EHLCZ021

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

C#*D#*E#*F#1 travessera_av. catalunya 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 42

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

8 F315Z1H3

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

C1 FONAMENTS LLUMS UT

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent.
Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

1 K6000072

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i
forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH04202A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

3 ED351840

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

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

4 EG31Z354

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

C#*D#*E#*F#1 LINIA 1 547,200 547,200

C#*D#*E#*F#2 LINIA 4 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 757,200

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

5 EF22L911

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

C#*D#*E#*F#1 56,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
QUADRES ELÉCTRICSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent.
Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

1 K6000026

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de quadres eléctrics. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH040042

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i col·locació de quadre eléctric per enllumenat exterior, segons esquemes unifilars del projecte amb
proteccions diferencials i magnetotermiques,amb caixa de seccionament,escomesa directa segons normes de la
companyia i mòdul de distribució contra sobtensions permanents i transitòries,diferencials autorearmable, comunicació
GSM amb comandament per PLC OMRON SYSMAC i analitzador de xarxes CSQ,contacte de porta oberta,antena
exterior.armari de tres portes d'acer inoxidable o be dues, model MONOLIT de la marca ARELSA

3 EGHM1001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
POSTA A TERRATITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat
dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Industria. Composta per les següents partides :

1 K6000035

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH04003A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 44

U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de 0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i soterrada3 EGD2111D

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

U Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures

4 EGD31100

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

M Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de 1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra5 EG380907

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

C#*D#*E#*F#1 140,000 140,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
CREUAMENTSTITOL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z657

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 TRAVESSERA

3 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#4 zona encreuament c/ de Ferrer i
Guàrdia

1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 zona encreuament Av. de Catalunya 1,000 7,000 7,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 13,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#10 c/ de Barcelona 4,000 6,000 24,000

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 24,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

EUR
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 45

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 TRAVESSERA

3 - ENLLUMENAT

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

T6 C/ DE BARCELONA

7 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#8 creuaments calçada 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z677

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 TRAVESSERA

3 - ENDESA

C#*D#*E#*F#4 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 18,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - ENDESA

C#*D#*E#*F#10 zona creuament passatge de Francesc
Layret

1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#11 c/ de Barcelona 3,000 6,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

12 Subtotal 27,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 46

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 TRAVESSERA

3 - ENDESA

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

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 6,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - ENDESA

C#*D#*E#*F#10 creuaments calçada 2,000 4,000 8,000

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

S SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

12 Subtotal 10,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 08
TELEFÒNICATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3 tubs de ø40 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i
feines necessaris.

1 FDG5ZT01

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

C1 CANALITZACIÓ TELEFÒNICA LONG.

T2 TRAVESSERA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera nord (entre bcn i av. de
catalunya)

68,000 68,000

C#*D#*E#*F#5 vorera sud (entre ferrer i guàrdia i bcn) 78,000 78,000

6 - RASES CREUAMENTS

C#*D#*E#*F#7 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#9 travessera 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,000 7,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 178,000

T13 C/ DE BARCELONA

14 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#15 vorera oest 120,000 120,000

C#*D#*E#*F#16 entre ferrer i guàrdia i migdia 29,000 29,000

17 - RASES CREUAMENTS

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 47

C#*D#*E#*F#18 c/ de Barcelona 2,000 12,000 24,000

C#*D#*E#*F#19 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#20 2,000 15,000 30,000

S SUMSUBTOTAL(G12:G2
0)

21 Subtotal 209,000

TOTAL AMIDAMENT 387,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 TRAVESSERA

3 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 4,000 8,000

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 10,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#10 creuaments calçada 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#11 altres 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

12 Subtotal 13,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova xarxa soterrada. Inclou arqueta i cablejat fins a punt de
connexió interior. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons indicacions de la companyia i la DEO.

3 FDK2ZT17

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

C1 ADAPTACIÓ ESCOMESA UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 vorera
nord_28,26,24,22,20,18,?,?,cantonada,
cantonada,4,cooperativa,?

13,000 13,000

C#*D#*E#*F#4 vorera sud_cantonada,
25,23,21,19,17,15,13,11,9, can rajoler

11,000 11,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 24,000

T7 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#8 vorera oest_40(ferrer i
guàrdia),18-20,16,14,12,10,8

7,000 7,000

C#*D#*E#*F#9 vorera est_19,17,15,13-11-9,unifamiliar 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G6:G9)10 Subtotal 12,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 48

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 08
FIBRA ÒPTICATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5ZE01

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

C1 CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA LONG.

T2 TRAVESSERA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera nord (entre ferrer i guàrdia i bcn) 85,000 85,000

C#*D#*E#*F#5 vorera sud (entre bcn i av. de catalunya) 60,000 60,000

6 - RASES CREUAMENTS

C#*D#*E#*F#7 - FIBRA ÒPTICA 2,000 10,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G7)8 Subtotal 165,000

T10 C/ DE BARCELONA

11 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#12 vorera oest 120,000 120,000

C#*D#*E#*F#13 entre ferrer i guàrdia i migdia 29,000 29,000

14 - RASES CREUAMENTS

C#*D#*E#*F#15 - FIBRA ÒPTICA 2,000 10,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G9:G15
)

16 Subtotal 169,000

TOTAL AMIDAMENT 334,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 TRAVESSERA

3 - FIBRA ÒPTICA

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

C#*D#*E#*F#5 altres 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 10,000

T8 C/ DE BARCELONA

9 - FIBRA ÒPTICA

C#*D#*E#*F#10 creuaments calçada 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#11 altres 6,000 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 49

S SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

12 Subtotal 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament i recol·locació de semàfor, totalment muntat i connexionat, inclòs cablejat, arquetes, elements de subjecció
necessaris, inclòs fonaments de formigó, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. 

1 FBS2ZZ30

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

2 FBB11251

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

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

C#*D#*E#*F#2 C/ DE BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

3 FBB11111

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

C#*D#*E#*F#1 C/ DE BARCELONA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada al senyal

4 FBB32620

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

5 FBB21501

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

C#*D#*E#*F#1 cartell informatiu àrees aparcament 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#4 C/ DE BARCELONA 1,000 1,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 50

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Recol·locació de senyal de trànsit6 FBB1Z251

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

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

C#*D#*E#*F#2 C/ DE BARCELONA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb
fixacions mecàniques a la façana.

7 FBBZZP20

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

C#*D#*E#*F#1 cartell informatiu àrees aparcament 1,000 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#3 TRAVESSERA 6,000 3,600 21,600

C#*D#*E#*F#4 a recol·locar 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#5 C/ DE BARCELONA 4,000 3,600 14,400

C#*D#*E#*F#6 a recol·locar 2,000 3,600 7,200

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m2 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

8 FBA3ZT10

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

C1 PINTAT PAS VIANANTS UT AMPLADA LONG.

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA_av. de Catalunya 10,000 0,400 4,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 línies detenció vehícles 1,000 0,400 2,600 1,040

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,400 5,100 2,040

TOTAL AMIDAMENT 19,080

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
EQUIPAMENTSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà superior de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret
gruixuda i arestes arrodonides, fixat a muntants cada 130 cm aproximadament mitjançant passamà torsionat d'acer corten
de 40x6 mm; muntats de doble L50.40.4 mm de xapa d'acer corten doblada, fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a
l'estructura de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer inoxidable amb placa base, fixada mecànicament a
paviment. Inclou passamà a una alçada de 60 cm en el tram de les escales. Tot l'acer serà tractat de la següent manera: 1.
graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

1 EB12Z8BE

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

C1 BARANA ACCÉS CENTRE CÍVIC UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 des de Travessera 1,000 8,000 8,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Passamà metàl·lic de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret gruixuda i arestes arrodonides, fixat cada 130
cm aproximadament mitjançant passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm, fixat a paret. Tot l'acer serà tractat de la
següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

2 EB12ZCBE

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

C1 PASSAMÀ UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 entre Av. de Catalunya i c/ de
Barcelona_vorera nord

5,100 5,100

C#*D#*E#*F#4 5,900 5,900

C#*D#*E#*F#5 27,350 27,350

C#*D#*E#*F#7 entre Av. de Catalunya i c/ de
Barcelona_vorera sud

20,500 20,500

C#*D#*E#*F#8 18,600 18,600

TOTAL AMIDAMENT 77,450

m Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm d'amplada i 50 cm
d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locada sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm.
Inclou mitja canya interior, col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa abatible d'acer galvanitzat amb pletines de
40x8 mm, recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

3 FD5KZERR

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

C1 CAIXA PER RECOLLIDA AIGUA
PLUJA

UT LONG.

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 M1.3_ESCOCELL 190x90 2,000 0,900 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de 193x90 cm amb alçada
variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

4 F991ZM13

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

C1 M1.3_ESCOCELL 190x90 UT

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els cantells arrodonits amb radi 2 cm, col·locat.5 FQ14Z020

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

C1 BANC DE PEDRA GRANÍTICA
90x60x45 cm

UT

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 52

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetre, col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra6 KQ41Z003

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

C1 PILONES FIXES UT

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 970 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb tractament superficial anticartells i antiengnaxines, model
CITY REFORZADA de la marca ADO o equivalent, ancorada amb dau de formigó. Inclou 2 bases d'acer galvanitzat per
fixar la pilona, una per col·locar la pilona en la seva ubicació principal i una altra col·locada prop de la façana per guardar la
pilona quan el pas estigui obert. 

7 FQ42ZE15

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

C1 PILONA EXTRAÏBLE UT

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada
ancorada amb dau de formigó

8 FQ21ZT65

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

C1 PAPERERA UT

T2 TRAVESSERA

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

T4 C/ DE BARCELONA

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al
paviment

9 FQZ5U111

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

C1 APARCAMENT BICIS UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 53

u Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i disseny segons especificacions de l'Ajuntament de Parets i detalls
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat.

10 FQC2Z6MA

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

C1 PROTECCIÓ CONTENIDORS UT

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de bolo de pedra granítica, amb un volum entre 1 i 1,5 m3, amb els cantells arrodonits.11 G3J2Z920

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

C1 BOLOS DE PEDRA NATURAL UT

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
JARDINERIASUBCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Ligustrum lucidum Variegatum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de mides
segons projecte

1 FR43Z0A2

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

C1 A2_LIGUSTRUM LUCIDUM
VARIEGATUM

UT

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de mides segons projecte2 FR45Z0A3

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

C1 A3_TILIA TORMENTOSA UT

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de Schinus molle de 3 m d'alçada, en contenidor 3 FR45Z0A5

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

C1 A5_SCHINUS MOLLE UT

T2 C/ DE BARCELONA

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 54

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria
orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8
mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot
lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada,
retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg,
càrrega de les terres sobrants a camió i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

4 FR61ZG69

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

C1 PLANTACIÓ ARBRES UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 A2_LIGUSTRUM LUCIDUM
VARIEGATUM

2,000 2,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 A3_TILIA TORMENTOSA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 A5_SCHINUS MOLLE 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

5 FRZ22C23

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

C1 PLANTACIÓ ARBRES UT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 A2_LIGUSTRUM LUCIDUM
VARIEGATUM

2,000 2,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 A3_TILIA TORMENTOSA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 A5_SCHINUS MOLLE 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l6 FR491633

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

C1 Ar1_ABELIA GRANDIFLORA UT

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 l7 FR4GZF34

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

EUR
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 55

C1 Ar3_PITTOSPORUM TOBIRA NANA UT UT Ar3

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 M1.3_ESCOCELL 190x90  (1,71 m2 _
4ut / m2 = 7 ut)

2,000 7,000 14,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)
(4,35 m2 _ 4ut / m2 = 18 ut)

18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l8 FR4DN438

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

C1 Ar4_HEDERA HELIX UT Ar4

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia (25,45 m2 _ 4ut / m2 =
102 ut)

102,000 102,000

C#*D#*E#*F#4 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera (6,20 m2 _ 4ut / m2 = 25 ut)

25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 127,000

u Subministrament de Ficus pumila en contenidor de 3 l9 FR43Z651

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

C1 Ar5_FICUS PUMILA UT Ar5

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera (6,20 m2 _ 4ut / m2 = 25 ut)

25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l10 FR4HZP23

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

C1 Ar6_SYRINGA VULGARIS UT Ar6

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 M1.5_ESCOCELL (part superior
parterre c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i
Guàrdia) (2 m2 _ 4ut / m2 = 8 ut)

8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)
(4,35 m2 _ 4ut / m2 = 18 ut)

18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

11 FR662221

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

C1 PLANTACIÓ ARBUST Total

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 56

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 Ar3_PITTOSPORUM TOBIRA NANA 14,000 14,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 Ar1_ABELIA GRANDIFLORA 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 Ar3_PITTOSPORUM TOBIRA NANA 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 Ar4_HEDERA HELIX 127,000 127,000

C#*D#*E#*F#8 Ar5_FICUS PUMILA 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#9 Ar6_SYRINGA VULGARIS 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 230,000

m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria orgànica, amb textura franca i bona capacitat de drentatge,
exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes
i contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

12 FR3PZG02

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

C1 TERRA DE PLANTACIÓ SUPERF. (m2) GRUIX

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 M1.5_ESCOCELL (part superior
parterre c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i
Guàrdia)

2,000 0,450 0,900

C#*D#*E#*F#4 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)

4,350 0,450 1,958

C#*D#*E#*F#6 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

25,450 0,450 11,453

C#*D#*E#*F#7 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

6,200 0,450 2,790

TOTAL AMIDAMENT 17,101

m3 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals13 FR3PF054

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

C1 TORBA SUPERF. (m2) GRUIX

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 M1.5_ESCOCELL (part superior
parterre c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i
Guàrdia)

2,000 0,100 0,200

C#*D#*E#*F#4 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)

4,350 0,100 0,435

C#*D#*E#*F#6 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

25,450 0,100 2,545

C#*D#*E#*F#7 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

6,200 0,100 0,620

TOTAL AMIDAMENT 3,800

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals14 FR3P9184

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

C1 GRAVA SUPERF. (m2) GRUIX

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 57

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 M1.5_ESCOCELL (part superior
parterre c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i
Guàrdia)

2,000 0,100 0,200

C#*D#*E#*F#4 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)

4,350 0,100 0,435

C#*D#*E#*F#6 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

25,450 0,250 6,363

C#*D#*E#*F#7 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

6,200 0,250 1,550

TOTAL AMIDAMENT 8,548

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals

15 FR3A7010

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

C1 CONDICIONAMENT SUPERF. (m2)

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 M1.5_ESCOCELL (part superior
parterre c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i
Guàrdia)

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)

4,350 4,350

C#*D#*E#*F#6 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

25,450 25,450

C#*D#*E#*F#7 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

6,200 6,200

8 0,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir16 F7B451E0

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

C1 GEOTEXTIL SUPERF. (m2) PERÍMETRE ALÇADA

T2 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#3 M1.5_ESCOCELL (part superior
parterre c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i
Guàrdia)

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 perímetre 5,600 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#5 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)

4,350 4,350

C#*D#*E#*F#6 perímetre 8,850 1,000 8,850

C#*D#*E#*F#8 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

25,450 25,450

C#*D#*E#*F#9 perímetre 26,900 1,000 26,900

C#*D#*E#*F#10 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

6,200 6,200

C#*D#*E#*F#11 perímetre 10,500 1,000 10,500

TOTAL AMIDAMENT 89,850

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 58

m2 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

17 FR3SZ0B4

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

C1 ACABAT SUPERFICIAL UT LONG. AMPLADA SUPERF. (m2)

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 M1.3_ESCOCELL 190x90 2,000 1,900 0,900 3,420

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 M1.5_ESCOCELL (part superior
parterre c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i
Guàrdia)

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 M1.6_ESCOCELL (part inferior parterre
c/ de Bcn amb c/ de Ferrer i Guàrdia)

4,350 4,350

C#*D#*E#*F#8 parterre c/ de Barcelona amb c/ de
Ferrer i Guàrdia

25,450 25,450

C#*D#*E#*F#9 parterre c/ de Barcelona amb
Travessera

6,200 6,200

TOTAL AMIDAMENT 41,420

m3 Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes vives d'orígen granític o calcari, de granulometria 2-4 cm sense fins
i 20% de terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un màxim d'argiles del 20% i amb un 2-5% de matèria orgànica, lliure
de patògens, males herbes i contaminants. Inclou hidrogel o estabilitzador de sòls per mantenir l'estructura estable. 

18 FR3PZSOL

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

C1 SÒL ESTRUCTURAL UT AMPLADA AMPLADA PROFUNDITAT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 A2_LIGUSTRUM LUCIDUM
VARIEGATUM

2,000 3,000 3,000 1,500 27,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 27,000

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 A3_TILIA TORMENTOSA 1,000 3,000 3,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#7 A5_SCHINUS MOLLE 1,000 3,000 3,000 1,500 13,500

S SUMSUBTOTAL(G5:G7)8 Subtotal 27,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment de l'enjardinament durant un any, inclòs el control de males herbes,
tractament de plagues i malalties, podes per a formació d'enfiladisses, proteccions d'arbres amb elements de fusta,
replantació de les plantes que es morin, incorporació d'adob si fos necessari i qualsevol altra feina de manteniment que
sigui necessaria. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

19 FRE6ZGCM

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

C1 MANTENIMENT UT

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

C#*D#*E#*F#3 C/ DE BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 59

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA_Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de l'obra, en base a l'estudi de
Gestió de Residus, segons certificats de residus i factures acreditatives de despeses complementàries. L'import inclou la
gestió de residus de les terres sobrants i els residus generats durant l'execució de l'obra. No inclou la gestió de residus
dels enderrocs dels vials existents.

1 XPA0ZE21

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

C1 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#2 residus obra nova + residus mov. terres. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics2 F241Z063

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

C1 PORTAR TERRES A UNA ALTRA
OBRA

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 repàs i piconatge 1.029,810 0,050 51,491

C#*D#*E#*F#4 exc. general (inclòs sòl estructural) 248,660 248,660

C#*D#*E#*F#5 exc. rases h<2m 494,760 494,760

C#*D#*E#*F#6 arbres 2,000 1,200 1,200 1,000 2,880

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 797,791

T8 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#9 repàs i piconatge 967,890 0,050 48,395

C#*D#*E#*F#10 exc. general (inclòs sòl estructural) 222,520 222,520

C#*D#*E#*F#11 exc. rases h<2m 341,140 341,140

C#*D#*E#*F#12 exc. rases h<4m 178,800 178,800

C#*D#*E#*F#13 arbres 2,000 1,200 1,200 1,000 2,880

S SUMSUBTOTAL(G8:G13
)

14 Subtotal 793,735

O SUMORIGEN(G1:G14)15 Subtotal "A origen" 1.591,526

P PERORIGEN(G1:G15,C
16)

16 Percentatge "A origen" 20,000 318,305

O SUMORIGEN(G1:G16)17 Subtotal "A origen" 1.909,831

TOTAL AMIDAMENT 1.909,831

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

3 F2R3Z039

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

T1 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA (exc. col·lectors +
claveguerons = 254,49 m3)

4,000 4,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 60

C#*D#*E#*F#3 C/ DE BARCELONA (exc. col·lectors +
claveguerons = 178,80 m3)

4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 8,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Percentatge "A origen" 20,000 1,600

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A origen" 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 F2RA7M00

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

T1 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA (exc. col·lectors +
claveguerons = 254,49 m3)

4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 C/ DE BARCELONA (exc. col·lectors +
claveguerons = 178,80 m3)

4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 8,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Percentatge "A origen" 20,000 1,600

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A origen" 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina

5 F2R5Z267

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

C1 TRANSPORT DE RESIDUS AMID.

C#*D#*E#*F#2 (m2) end. terratzo 9,800 0,080 0,784

C#*D#*E#*F#3 (m2) end. pav. panot 500,550 0,060 30,033

C#*D#*E#*F#4 (m2) end. asfalt 1.302,000 0,150 195,300

C#*D#*E#*F#5 (m2) end. base formigó 10 cm 500,550 0,100 50,055

C#*D#*E#*F#6 (m2) end. base formigó 15 cm 846,300 0,150 126,945

C#*D#*E#*F#7 (m3) exc. base de grava-ciment 198,555 198,555

C#*D#*E#*F#8 (ml) end. vorada 556,800 0,200 0,400 44,544

C#*D#*E#*F#9 (ml) end. gual 28,050 0,600 0,400 6,732

C#*D#*E#*F#10 (ml) end. esglaó 26,200 0,600 0,300 4,716

C#*D#*E#*F#11 (ml) end. barana 36,000 0,100 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#12 (ut) cartell 1,000 1,000 0,800 0,100 0,080

C#*D#*E#*F#13 (ut) pilona 14,000 1,000 0,100 0,100 0,140

C#*D#*E#*F#14 (ut) pilona automàtica 2,000 2,000 0,400 0,400 0,640

C#*D#*E#*F#15 (ut) senyals 13,000 0,700 0,700 0,100 0,637

C#*D#*E#*F#16 (ut) lluminària + columna 2,000 6,000 0,200 0,200 0,480

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#18 (ut) lluminària + braç 17,000 0,500 0,500 0,200 0,850

C#*D#*E#*F#19 (ut) instal. elèctrica existent 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#20 (ut) instal. telefonia existent 2,000 5,000 10,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 61

C#*D#*E#*F#21 (ut) pals fusta 5,000 6,000 0,200 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#22 (ut) pals formigó 1,000 6,000 0,300 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#23 (ut) elements vegetals 10,000 0,600 0,600 0,600 2,160

C#*D#*E#*F#24 (m3) end. mur de pedra 10,560 10,560

C#*D#*E#*F#25 (ut) tapes pous i reixes embornals 17,000 0,700 0,700 0,100 0,833

C#*D#*E#*F#26 (ut) pou clavegueram 2,000 1,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#27 (ut) anul·lació embornal 8,000 0,700 0,300 0,600 1,008

C#*D#*E#*F#28 (m) claveguerons habitatges 90,000 0,030 2,700

C#*D#*E#*F#29 (m) claveguera formigó 118,000 0,071 8,378

S SUMSUBTOTAL(G1:G29
)

30 Subtotal 719,470

P PERORIGEN(G1:G30,C
31)

31 Percentatge "A origen" 35,000 251,815

O SUMORIGEN(G1:G31)32 Subtotal "A origen" 971,285

TOTAL AMIDAMENT 971,285

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RAZ3G1

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

C1 DEPOSICIÓ DE RESIDUS AMID.

C#*D#*E#*F#2 (m2) end. terratzo 9,800 0,080 0,784

C#*D#*E#*F#3 (m2) end. pav. panot 500,550 0,060 30,033

C#*D#*E#*F#4 (m2) end. asfalt 1.302,000 0,150 195,300

C#*D#*E#*F#5 (m2) end. base formigó 10 cm 500,550 0,100 50,055

C#*D#*E#*F#6 (m2) end. base formigó 15 cm 846,300 0,150 126,945

C#*D#*E#*F#7 (m3) exc. base de grava-ciment 198,555 198,555

C#*D#*E#*F#8 (ml) end. vorada 556,800 0,200 0,400 44,544

C#*D#*E#*F#9 (ml) end. gual 28,050 0,600 0,400 6,732

C#*D#*E#*F#10 (ml) end. esglaó 26,200 0,600 0,300 4,716

C#*D#*E#*F#11 (ml) end. barana 36,000 0,100 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#12 (ut) cartell 1,000 1,000 0,800 0,100 0,080

C#*D#*E#*F#13 (ut) pilona 14,000 1,000 0,100 0,100 0,140

C#*D#*E#*F#14 (ut) pilona automàtica 2,000 2,000 0,400 0,400 0,640

C#*D#*E#*F#15 (ut) senyals 13,000 0,700 0,700 0,100 0,637

C#*D#*E#*F#16 (ut) lluminària + columna 2,000 6,000 0,200 0,200 0,480

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#18 (ut) lluminària + braç 17,000 0,500 0,500 0,200 0,850

C#*D#*E#*F#19 (ut) instal. elèctrica existent 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#20 (ut) instal. telefonia existent 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#21 (ut) pals fusta 5,000 6,000 0,200 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#22 (ut) pals formigó 1,000 6,000 0,300 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#23 (ut) elements vegetals 10,000 0,600 0,600 0,600 2,160

C#*D#*E#*F#24 (m3) end. mur de pedra 10,560 10,560

EUR
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C#*D#*E#*F#25 (ut) tapes pous i reixes embornals 17,000 0,700 0,700 0,100 0,833

C#*D#*E#*F#26 (ut) pou clavegueram 2,000 1,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#27 (ut) anul·lació embornal 8,000 0,700 0,300 0,600 1,008

C#*D#*E#*F#28 (m) claveguerons habitatges 90,000 0,030 2,700

C#*D#*E#*F#29 (m) claveguera formigó 118,000 0,071 8,378

S SUMSUBTOTAL(G1:G29
)

30 Subtotal 719,470

P PERORIGEN(G1:G30,C
31)

31 Percentatge "A origen" 35,000 251,815

O SUMORIGEN(G1:G31)32 Subtotal "A origen" 971,285

TOTAL AMIDAMENT 971,285

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA_Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic
/ Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut

1 XPA0ZSS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
TREBALLS PREVISSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topògraf present en l'execució de les cates de localització de serveis existents. Inclou elaboració de plànol de serveis
existents. Tot inclòs. 

1 F219ZTOP

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc de paviment; càrrega, transport i deposició de runa en
centre autoritzat i reposició del paviment. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. 

2 F219ZCAT

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Col·locació de columna existent en bidó de plàstic reblert de formigó, inclòs part proporcional d'instal·lació de cablejat
provisional i la posterior retirada, càrrega i transport de runa a abocador. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i en funcionament.

3 F21HZ641

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

EUR
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C1 ENLLUMENAT PROVISIONAL EN
BIDONS

UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
ENDERROCSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2194621

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

C1 END. DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA UT SUPERF. (m2) LONG. ALÇADA

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament amb c/ de Barcelona 103,900 103,900

TOTAL AMIDAMENT 103,900

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

2 F2194JF5

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

C1 END. DE PAV. DE PANOT UT SUPERF. (m2)

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 14,050 14,050

C#*D#*E#*F#5 Vorera nord_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

102,500 102,500

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 62,600 62,600

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

157,150 157,150

C#*D#*E#*F#9 Vorera sud_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

89,800 89,800

C#*D#*E#*F#10 entre c/ de l'Empordà i c/ de Ferrer i
Guàrdia

78,200 78,200

C#*D#*E#*F#11 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i creuament
amb c/ de Barcelona

137,650 137,650

TOTAL AMIDAMENT 641,950

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

3 F2194XG5

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

C1 END. DE PAV. D'ASFALT UT SUPERF. (m2)

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 1.242,100 1.242,100

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.242,100

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4 F219ZAC5

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

C1 END. DE BASE DE FORMIGÓ SOTA
PAV. DE PANOT

UT SUPERF. (m2)

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 14,050 14,050

C#*D#*E#*F#5 Vorera nord_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

102,500 102,500

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 62,600 62,600

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

157,150 157,150

C#*D#*E#*F#9 Vorera sud_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

89,800 89,800

C#*D#*E#*F#10 entre c/ de l'Empordà i c/ de Ferrer i
Guàrdia

78,200 78,200

C#*D#*E#*F#11 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i creuament
amb c/ de Barcelona

137,650 137,650

TOTAL AMIDAMENT 641,950

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

5 F219ZAG5

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

C1 END. DE BASE DE FORMIGÓ SOTA
PAV. D'ASFALT

UT SUPERF. (m2) %CONSIDERA
T

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 1.242,100 0,650 807,365

TOTAL AMIDAMENT 807,365

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

6 F221D6J2

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

C1 RETIRADA DE SUB-BASE DE GRAVA
CIMENT SOTA PAV. D'ASFALT

UT SUPERF. (m2) GRUIX %CONSIDERA
T

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 1.242,100 0,100 0,650 80,737

C#*D#*E#*F#4 1.242,100 0,250 0,350 108,684

TOTAL AMIDAMENT 189,421

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

7 F2191306

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

C1 END. DE VORADA UT LONG.

EUR
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T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 18,400 18,400

C#*D#*E#*F#5 Vorera nord_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

63,100 63,100

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 47,400 47,400

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

93,300 93,300

C#*D#*E#*F#9 Vorera sud_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

56,700 56,700

C#*D#*E#*F#10 entre c/ de l'Empordà i c/ de Ferrer i
Guàrdia

56,700 56,700

C#*D#*E#*F#11 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i creuament
amb c/ de Barcelona

80,050 80,050

C#*D#*E#*F#13 guals -1,000 25,400 -25,400

TOTAL AMIDAMENT 390,250

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

8 F219ZR05

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

C1 END. DE GUAL UT LONG.

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#4 Cantonada c/ Major - Av. Lluís
Companys

2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 c/ Major 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#6 4,400 4,400

C#*D#*E#*F#7 Creuament amb c/ de Barcelona
(connexió amb tram urbanitzat)

5,200 5,200

TOTAL AMIDAMENT 26,400

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

9 F219FBC0

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

C1 TALL EN PAV. D'ASFALT UT LONG.

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament Av. Lluís Companys 2,000 6,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 creuament c/ de l'Empordà_nord 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 creuament c/ de l'Empordà_sud 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#6 creuament c/ de Via Piquer 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#7 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

10 F219FFC0

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

EUR
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C1 TALL EN BASE DE FORMIGÓ LONG.

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament Av. Lluís Companys 13,000 13,000

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

C#*D#*E#*F#5 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#6 creuament c/ de l'Empordà_nord 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 creuament c/ de l'Empordà_sud 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 creuament c/ de Via Piquer 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#9 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#10 c/ Major 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

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

11 F21Q2501

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

C1 END. DE PAPERERA UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Vorera nord_entre c/ de Via Piquer i
creuament amb c/ de Barcelona

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 creuament amb c/ de Barcelona 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

12 F21Q1121

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

C1 END. DE BANCS UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament amb c/ de Barcelona 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Retirada de jardinera, amb càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor13 F21QZ121

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

C1 RETIRADA DE JARDINERA UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament amb c/ de Barcelona 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

14 F21QQB01

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

C1 END. DE PILONA UT

T2 C. MAJOR

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 67

C#*D#*E#*F#3 Vorera nord_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Retirada de pilona automàtica, enderroc de tots els elements inclòs daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

15 F21QZB01

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

C1 END. DE PILONA AUTOMÀTICA UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament amb c/ de Barcelona 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

16 F21QZC01

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

C1 END. DE SENYALS UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament Av. Lluís Companys 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 creuament c/ de l'Empordà 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 creuament c/ de Via Piquer - c/ de
Ferrer i Guàrdia

5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 c/ Major 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

17 F21H1641

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

C1 END. DE LLUMINÀRIA + COLUMNA UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Vorera nord_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 Vorera sud_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 entre c/ de l'Empordà i c/ de Ferrer i
Guàrdia

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i creuament
amb c/ de Barcelona

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 68

u Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements.18 K21GZE01

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

C1 RETIRADA INSTAL. D'ENLLUMENAT UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Retirada d'instal·lació aèrea de telefonia existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements.19 K21PZ111

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

C1 RETIRADA INSTAL. DE TELEFÒNICA UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor20 F21QZP01

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

C1 END. DE PAL DE FUSTA UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament amb c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó
massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

21 FDKZZT54

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

C1 RECOL·LOCACIÓ TAPES DE
SERVEIS

UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Vorera nord_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

6,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

26,000 26,000

C#*D#*E#*F#9 Vorera sud_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#10 entre c/ de l'Empordà i c/ de Ferrer i
Guàrdia

10,000 10,000

C#*D#*E#*F#11 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i creuament
amb c/ de Barcelona

17,000 17,000

C#*D#*E#*F#13 altres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 69

u Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor

22 F21DZT01

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

C1 ARRENCADA DE TAPES DE POUS I
REIXES EMBORNALS

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 POUS EXISTENTS A MANTENIR_es
substitueix la tapa

5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 POUS EXISTENTS A
ENDERROCAR_s'elimina la tapa

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 EMBORNALS A
ENDERROCAR_s'eliminen

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 EMBORNALS A ENDERROCAR_es
desplaça

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de profunditat, de qualsevol material, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

23 F21DZU02

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

C1 POUS EXISTENTS A ENDERROCAR

T2 C. MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent amb els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró
amb formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

24 F21DZG02

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

C1 ANUL·LACIÓ EMBORNALS UT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 EMBORNALS A
ENDERROCAR_s'eliminen

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 EMBORNALS A ENDERROCAR_es
desplaça

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels habitatges, de formigó vibropremsat, pvc o polipropilè, de
qualsevol diàmetre fins a 300 mm, amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

25 F21DZZ22

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

C1 ENDERROC CLAVEGUERONS
EDIFICIS

UT LONG.

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 per nou traçat de la claveguera 27,000 6,000 162,000

C#*D#*E#*F#4 per mal estat (30% de 6ut = 2ut) 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 174,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 70

m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, d'obra de fàbrica, amb solera de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida.

26 F21DZ1J2

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

C1 ENDERROC CLAVEGUERA D'OBRA
DE FÀBRICA DE 60x60

LONG.

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 es modifica el traçat 145,000 145,000

TOTAL AMIDAMENT 145,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM1 F227T00F

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

C1 COMPACTACIÓ TERRENY UT SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 979,800 979,800

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 197,800 0,400 79,120

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 909,000 909,000

C#*D#*E#*F#6 P4_breinco =existent 57,950 57,950

C#*D#*E#*F#7 P5_gual asfalt 17,000 1,200 20,400

C#*D#*E#*F#8 gual vianants 16,000 1,500 24,000

C#*D#*E#*F#9 gual vehícles 11,200 1,500 16,800

C#*D#*E#*F#10 pav. entre guals 6,240 6,240

C#*D#*E#*F#11 VORADA =existent 16,400 0,200 3,280

C#*D#*E#*F#12 RIGOLA =existent 36,400 0,300 10,920

C#*D#*E#*F#13 PANOT =existent 9,800 9,800

TOTAL AMIDAMENT 2.117,310

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

2 F221D6J2

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

C1 EXCAVACIÓ VOLUM (m3) SUPERF. (m2) GRUIX

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 caixa pav. general 2.081,840 0,150 312,276

C#*D#*E#*F#4 superf. panot existent 641,950 0,250 160,488

C#*D#*E#*F#6 sòl estructural 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 526,764

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 71

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

3 F222Z223

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

C1 EXC. RASES a<2m // H<2m LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ MAJOR

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera nord 195,000 0,600 117,000

C#*D#*E#*F#5 vorera sud 197,000 0,850 167,450

6 - RASES CREUAMENTS

7 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#8 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#9 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#10 c/ Major 2,000 8,000 0,400 6,400

12 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#13 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 0,400 4,400

C#*D#*E#*F#14 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#15 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#16 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 9,000 0,400 3,600

18 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#19 zona creuament Av. de Lluís Companys 1,000 18,000 0,430 7,740

C#*D#*E#*F#20 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 15,000 0,430 6,450

C#*D#*E#*F#21 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 9,000 0,430 3,870

C#*D#*E#*F#22 c/ Major 1,000 10,000 0,430 4,300

C#*D#*E#*F#23 3,000 9,000 0,430 11,610

C#*D#*E#*F#24 1,000 14,000 0,430 6,020

C#*D#*E#*F#25 1,000 11,000 0,430 4,730

27 - FIBRA ÒPTICA

C#*D#*E#*F#28 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 0,410 4,510

C#*D#*E#*F#29 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,410 3,690

31 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#32 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 0,450 4,950

C#*D#*E#*F#33 1,000 15,000 0,450 6,750

C#*D#*E#*F#34 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,450 4,050

C#*D#*E#*F#35 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 23,000 0,450 10,350

C#*D#*E#*F#36 1,000 9,000 0,450 4,050

C#*D#*E#*F#37 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 5,000 0,450 2,250

C#*D#*E#*F#38 1,000 10,000 0,450 4,500

39 - FONAMENTS

C#*D#*E#*F#40 Av. Lluís Companys_semàfors
desplaçats

6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#41 Av. Lluís Companys_semàfors nous 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#42 Av. Lluís Companys_llums desplaçats 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 416,870

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 72

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

4 F222Z243

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

C1 EXC. RASES a<2m // H<4m LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ MAJOR

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 145,000 3,350 485,750

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 144,000 3,350 482,400

6 - RASES CLAVEGUERONS

7 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#8 per nou traçat del col·lector 1,000 5,000 1,300 6,500

C#*D#*E#*F#9 4,000 7,000 1,300 36,400

C#*D#*E#*F#10 8,000 9,000 1,300 93,600

C#*D#*E#*F#11 2,000 8,000 1,300 20,800

C#*D#*E#*F#12 3,000 7,000 1,300 27,300

C#*D#*E#*F#13 12,000 5,000 1,300 78,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,000 1,300 9,100

C#*D#*E#*F#15 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 4ut = 2ut)

2,000 6,000 1,300 15,600

C#*D#*E#*F#17 - EMBORNALS 2,000 4,000 0,870 6,960

C#*D#*E#*F#18 7,000 3,000 0,870 18,270

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,000 0,870 1,740

S SUMSUBTOTAL(G1:G19
)

20 Subtotal 1.282,420

T22 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#23 C/ MAJOR (exc. col·lectors +
claveguerons)

10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 1.292,420

m3 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda
inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta. Inclou el subministrament de la terra tolerable,
el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons
criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

5 F228Z010

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

C1 TERRAPLENAT RASES_TERRES
TOLERABLES

LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ MAJOR

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 145,000 2,120 307,400

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 144,000 2,120 305,280

6 - RASES CLAVEGUERONS

7 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#8 per nou traçat del col·lector 1,000 5,000 0,970 4,850

C#*D#*E#*F#9 4,000 7,000 0,970 27,160

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 73

C#*D#*E#*F#10 8,000 9,000 0,970 69,840

C#*D#*E#*F#11 2,000 8,000 0,970 15,520

C#*D#*E#*F#12 3,000 7,000 0,970 20,370

C#*D#*E#*F#13 12,000 5,000 0,970 58,200

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,000 0,970 6,790

C#*D#*E#*F#15 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 4ut = 2ut)

2,000 6,000 0,970 11,640

C#*D#*E#*F#17 - EMBORNALS 2,000 4,000 0,570 4,560

C#*D#*E#*F#18 7,000 3,000 0,570 11,970

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,000 0,570 1,140

S SUMSUBTOTAL(G1:G19
)

20 Subtotal 844,720

T22 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#23 C/ MAJOR (exc. col·lectors +
claveguerons)

10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 854,720

m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Inclou el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització
de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

6 F228ZC00

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

C1 TERRAPLENAT RASES_SAULÓ
GARBELLAT

LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ MAJOR

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera nord 195,000 0,520 101,400

C#*D#*E#*F#5 vorera sud 197,000 0,710 139,870

6 - RASES CREUAMENTS

7 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#8 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 15,000 0,240 3,600

C#*D#*E#*F#9 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,240 2,160

C#*D#*E#*F#10 c/ Major 2,000 8,000 0,240 3,840

12 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#13 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 0,240 2,640

C#*D#*E#*F#14 1,000 15,000 0,240 3,600

C#*D#*E#*F#15 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,240 2,160

C#*D#*E#*F#16 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 9,000 0,240 2,160

18 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#19 zona creuament Av. de Lluís Companys 1,000 18,000 0,270 4,860

C#*D#*E#*F#20 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 15,000 0,270 4,050

C#*D#*E#*F#21 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 9,000 0,270 2,430

C#*D#*E#*F#22 c/ Major 1,000 10,000 0,270 2,700

C#*D#*E#*F#23 3,000 9,000 0,270 7,290

C#*D#*E#*F#24 1,000 14,000 0,270 3,780

EUR
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C#*D#*E#*F#25 1,000 11,000 0,270 2,970

27 - FIBRA ÒPTICA

C#*D#*E#*F#28 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 0,270 2,970

C#*D#*E#*F#29 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,270 2,430

31 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#32 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 0,300 3,300

C#*D#*E#*F#33 1,000 15,000 0,300 4,500

C#*D#*E#*F#34 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 0,300 2,700

C#*D#*E#*F#35 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 23,000 0,300 6,900

C#*D#*E#*F#36 1,000 9,000 0,300 2,700

C#*D#*E#*F#37 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 5,000 0,300 1,500

C#*D#*E#*F#38 1,000 10,000 0,300 3,000

TOTAL AMIDAMENT 319,510

m2 Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de vianants, compactació del 95% PM7 F227Z00F

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

C1 COMPACTACIÓ PER PAS DE
VIANANTS

LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 145,000 1,500 217,500

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 144,000 1,500 216,000

TOTAL AMIDAMENT 433,500

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de
la capa a estendre.

1 F921Z01J

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

C1 SUBBASE DE TOT-Ú GRUIX SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 0,200 979,800 195,960

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,200 197,800 0,400 15,824

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 0,200 909,000 181,800

C#*D#*E#*F#6 P4_breinco =existent 0,200 57,950 11,590

C#*D#*E#*F#7 P5_gual asfalt 0,200 17,000 1,200 4,080

C#*D#*E#*F#8 gual vianants 0,200 16,000 1,500 4,800

C#*D#*E#*F#9 gual vehícles 0,200 11,200 1,500 3,360

C#*D#*E#*F#10 pav. entre guals 0,200 6,240 1,248

EUR
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C#*D#*E#*F#11 VORADA =existent 0,200 16,400 0,200 0,656

C#*D#*E#*F#12 RIGOLA =existent 0,200 36,400 0,300 2,184

C#*D#*E#*F#13 PANOT =existent 0,200 9,800 1,960

S SUMSUBTOTAL(G1:G13
)

14 Subtotal 423,462

TOTAL AMIDAMENT 423,462

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de
la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per
entrega a peça de rigola o embornal.

2 F936ZC31

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

C1 BASE DE FORMIGÓ GRUIX SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 0,220 979,800 215,556

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,220 197,800 0,400 17,406

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 0,220 909,000 199,980

C#*D#*E#*F#6 P4_breinco =existent 0,220 57,950 12,749

C#*D#*E#*F#7 P5_gual asfalt 0,220 17,000 1,200 4,488

C#*D#*E#*F#8 gual vianants 0,220 16,000 1,500 5,280

C#*D#*E#*F#9 gual vehícles 0,220 11,200 1,500 3,696

C#*D#*E#*F#10 pav. entre guals 0,220 6,240 1,373

C#*D#*E#*F#11 VORADA =existent 0,220 16,400 0,200 0,722

C#*D#*E#*F#12 RIGOLA =existent 0,220 36,400 0,300 2,402

C#*D#*E#*F#13 PANOT =existent 0,220 9,800 2,156

S SUMSUBTOTAL(G1:G13
)

14 Subtotal 465,808

TOTAL AMIDAMENT 465,808

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:3 (M-15)  i ciment pòrtland espolvorejat superficialment i beurada de ciment pòrtland

3 F9E1Z10N

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

C1 PANOT IGUAL A L'EXISTENT_al costat
de guals

UT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 av. lluís companys 2,000 1,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#4 c/ de l'empordà 2,000 1,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#6 c/ de via piquer 2,000 1,000 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 9,800
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m2 Paviment de peces de formigó iguals a les existents a l'extrem est del c. Major i a la part nord del c. de Barcelona, de
mides 40x20x8 cm i 20x10x8 cm, de Breinco, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

4 F9F1ZMAJ

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

C1 PAV. IGUAL A L'EXISTENT (peces
prefabricades)

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament amb c/ de Barcelona 6,100 9,500 57,950

TOTAL AMIDAMENT 57,950

m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15% aprox., tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

5 F9F1ZC11

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

C1 PAV. PECES PREFAB. TEGULA SIX
20x10x8 cm i 10x10x8 cm

UT SUPERF. (m2)

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 costat oest_av. lluís companys 146,200 146,200

C#*D#*E#*F#4 creuament c/ de l'empordà 294,050 294,050

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de l'empordà i c/ de via piquer 42,300 42,300

C#*D#*E#*F#6 creuament c/ de via piquer i c/ de Ferrer
i Guàrdia

263,300 263,300

C#*D#*E#*F#7 entre creuament c/ de Ferrer i Guàrdia i
costat est

86,900 86,900

C#*D#*E#*F#8 68,100 68,100

C#*D#*E#*F#9 78,950 78,950

TOTAL AMIDAMENT 979,800

m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm, amb estriat tàctil per a invidents, tipus Llosa Vulcano (crossing),
color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

6 F9F1ZINV

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

C1 PAV. AMB RELLEU TÀCTIL PER
INVIDENTS (estriat)

EUR
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T2 C/ MAJOR

((C#+D#)/2)*E#3 av. lluís companys 5,400 6,600 0,800 4,800

((C#+D#)/2)*E#4 5,200 4,600 0,800 3,920

TOTAL AMIDAMENT 8,720

m Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color negre, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda
del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i
marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte.

7 F9F5ZP11

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

C1 ENCINTAT DE FAÇANA QUAN HI HA
ASFALT_PEÇA PREFAB. 40x20x8
LLOSA VULCANO

UT LONG.

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Vorera nord_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

27,550 27,550

C#*D#*E#*F#4 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 12,350 12,350

C#*D#*E#*F#5 8,450 8,450

C#*D#*E#*F#6 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

18,300 18,300

C#*D#*E#*F#7 13,700 13,700

C#*D#*E#*F#8 7,700 7,700

C#*D#*E#*F#9 12,400 12,400

C#*D#*E#*F#11 Vorera sud_entre Av. Lluís Companys i
c/ de l'Empordà

27,550 27,550

C#*D#*E#*F#12 entre c/ de l'Empordà i c/ de Ferrer i
Guàrdia

10,100 10,100

C#*D#*E#*F#13 8,450 8,450

C#*D#*E#*F#14 entre c/ de Ferrer i Guàrdia i creuament
amb c/ de Barcelona

18,300 18,300

C#*D#*E#*F#15 13,750 13,750

C#*D#*E#*F#16 7,700 7,700

C#*D#*E#*F#17 11,500 11,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G17
)

18 Subtotal 197,800

C#*D#*E#*F#20 ENMARCAT JARDINERES M2.2 4,000 5,200 20,800

TOTAL AMIDAMENT 218,600

m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color negre, de
Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre que sigui necessari segons projecte,
reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en
tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades
per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

8 F9F5ZPZ2

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

C1 RIGOLA NEGRA UT LONG.

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 en pav. d'asfalt entre Av. Lluís
Companys i c/ de l'Empordà

3,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 3,200

m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color arena, de
Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre que sigui necessari segons projecte,
reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en
tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades
per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

9 F9F5ZPZ1

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

C1 RIGOLA ARENA UT LONG.

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 creuament c/ de l'empordà 1,000 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,550 1,550

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de l'empordà i c/ de via piquer 1,000 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#6 creuament c/ de via piquer i c/ de Ferrer
i Guàrdia

1,000 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#8 entre creuament c/ de Ferrer i Guàrdia i
costat est

1,000 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,550 4,550

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,250 3,250

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 29,100

m Formació de llínia de detenció de vehícles amb llambordes de pedra de marbre blanc de 10x10x8 cm, amb acabat
abuixardat, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
reblert de junts de 2 mm amb sorra de marbre blanc i ciment blanc, separadors de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i
acabat segons projecte.

10 F9B1Z205

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

C1 LÍNIA DETENCIÓ VEHÍCLES -
llamborda de marbre blanc 10x10x8 cm

UT LONG.

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 costat Av. de Lluís Companys 1,000 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 2,400

m2 Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló. Inclou estesa i retirada del sauló. 11 F9A1Z01F

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

EUR
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C1 PROTECCIÓ PAV. PECES BREINCO,
MARBRE...

UT SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 979,800 979,800

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 197,800 0,400 79,120

C#*D#*E#*F#5 P4_breinco =existent 57,950 57,950

C#*D#*E#*F#6 P5_gual vianants 16,000 1,500 24,000

C#*D#*E#*F#7 gual vehícles 11,200 1,500 16,800

C#*D#*E#*F#8 pav. entre guals 6,240 6,240

C#*D#*E#*F#9 VORADA =existent 16,400 0,200 3,280

C#*D#*E#*F#10 RIGOLA =existent 36,400 0,300 10,920

C#*D#*E#*F#11 PANOT =existent 9,800 9,800

C#*D#*E#*F#13 P1.3 (negra) 3,200 0,300 0,960

C#*D#*E#*F#14 M2.2 (peces enmarcat jardineres en
pav. asfalt)

4,000 5,200 0,200 4,160

TOTAL AMIDAMENT 1.193,030

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m212 F9J12P60

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

C1 ASFALT_REG IMPRIMACIÓ UT SUPERF (m2)

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 98,150 98,150

C#*D#*E#*F#4 entre Av. Lluís Companys i c/ de
l'Empordà

228,150 228,150

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 89,100 89,100

C#*D#*E#*F#6 66,150 66,150

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

150,000 150,000

C#*D#*E#*F#8 114,800 114,800

C#*D#*E#*F#9 63,150 63,150

C#*D#*E#*F#10 99,500 99,500

TOTAL AMIDAMENT 909,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja
canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant
embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

13 F9H1ZB51

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

C1 ASFALT_CAPA BASE UT SUPERF (m2) GRUIX DENSITAT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 98,150 0,060 2,400 14,134

C#*D#*E#*F#4 entre Av. Lluís Companys i c/ de
l'Empordà

228,150 0,060 2,400 32,854

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 89,100 0,060 2,400 12,830

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 80

C#*D#*E#*F#6 66,150 0,060 2,400 9,526

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

150,000 0,060 2,400 21,600

C#*D#*E#*F#8 114,800 0,060 2,400 16,531

C#*D#*E#*F#9 63,150 0,060 2,400 9,094

C#*D#*E#*F#10 99,500 0,060 2,400 14,328

TOTAL AMIDAMENT 130,897

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m214 F9J13J30

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

C1 ASFALT_REG ADHERÈNCIA UT SUPERF (m2)

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 98,150 98,150

C#*D#*E#*F#4 entre Av. Lluís Companys i c/ de
l'Empordà

228,150 228,150

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 89,100 89,100

C#*D#*E#*F#6 66,150 66,150

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

150,000 150,000

C#*D#*E#*F#8 114,800 114,800

C#*D#*E#*F#9 63,150 63,150

C#*D#*E#*F#10 99,500 99,500

TOTAL AMIDAMENT 909,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja canya de
120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut
fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

15 F9H1Z251

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

C1 ASFALT_CAPA RODADURA UT SUPERF (m2) GRUIX DENSITAT

T2 C. MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Av. Lluís Companys 98,150 0,050 2,400 11,778

C#*D#*E#*F#4 entre Av. Lluís Companys i c/ de
l'Empordà

228,150 0,050 2,400 27,378

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de l'Empordà i c/ de Via Piquer 89,100 0,050 2,400 10,692

C#*D#*E#*F#6 66,150 0,050 2,400 7,938

C#*D#*E#*F#7 entre c/ de Via Piquer i creuament amb
c/ de Barcelona

150,000 0,050 2,400 18,000

C#*D#*E#*F#8 114,800 0,050 2,400 13,776

C#*D#*E#*F#9 63,150 0,050 2,400 7,578

C#*D#*E#*F#10 99,500 0,050 2,400 11,940

TOTAL AMIDAMENT 109,080

EUR
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m2 Paviment de peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per peces de 130x40x8 cm, col·locades amb
morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats
per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida.

16 F981ZM9F

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

C1 PAV. DE GRANIT ENTRE GUALS DE
VIANANTS I GUAL DE VEHÍCLES

UT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 av. lluís companys 4,000 1,200 1,300 6,240

TOTAL AMIDAMENT 6,240

m Gual per a vianants, de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes
de peces de 90x40x8 cm i peces de 60x40x8 cm amb relleu abotonat per a invidents per a marcar el límit de la calçada,
inclòs part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.

17 F981ZC9F

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

C1 GUAL VIANANTS UT GUAL LONG

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 av. lluís companys 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes
de peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou
formació de forats per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.

18 F981ZG9F

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

C1 GUAL VEHÍCLES_granit UT GUAL LONG

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 av. lluís companys 2,000 5,600 11,200

TOTAL AMIDAMENT 11,200

m Formació de gual per a vehícles, 120 cm d'amplada, amb mescla bituminosa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. 

19 F9H1ZGUA

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

C1 GUAL DE VEHÍCLES_asfalt UT GUAL LONG

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 c/ de l'empordà 1,000 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,300 7,300

C#*D#*E#*F#5 c/ de via piquer 1,000 4,100 4,100

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot inclòs.20 F961Z8GD

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 82

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

C1 VORADA IGUAL A L'EXISTENT UT LONG

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 av. lluís companys 2,000 18,200 36,400

C#*D#*E#*F#4 guals vehícles -2,000 5,600 -11,200

C#*D#*E#*F#5 guals vianants -4,000 4,000 -16,000

C#*D#*E#*F#6 c/ de l'empordà 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#8 c/ de via piquer 2,000 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 16,400

m Rigola de material i mides a les existents, col·locada. Tot inclòs.21 F974Z3EA

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

C1 RIGOLA IGUAL A L'EXISTENT UT LONG

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 av. lluís companys 2,000 18,200 36,400

TOTAL AMIDAMENT 36,400

m2 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de
revestiments i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent, col·locat convenientment. 

22 481RZT33

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

C1 REPARACIÓ BASE FAÇANES UT LONG. ALÇADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 vorera nord 207,000 0,250 51,750

C#*D#*E#*F#4 vorera sud 104,500 0,250 26,125

C#*D#*E#*F#5 89,900 0,250 22,475

TOTAL AMIDAMENT 100,350

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
CLAVEGUERAMSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I,
armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

1 FD5JZG5E

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

C1 CAIXA PER EMBORNAL_obra de
fàbrica

T2 C/ MAJOR

EUR
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C#*D#*E#*F#3 REIXA BARCELONA 1 (calçada)_c/ de
Via Piquer

1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 1,000

C#*D#*E#*F#6 REIXA BCN P7 (plataforma única) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de
70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP
0023 i han d'estar homologats per CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

2 FD5ZZGA4

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

C1 REIXA PER EMBORNAL_obra de
fàbrica_reixa tipus Barcelona 1
(calçada)

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 c/ de Via Piquer 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

3 FD5ZZCA4

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

C1 REIXA PER EMBORNAL_obra de
fàbrica_reixa tipus BCN P7 (plataforma
única)

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb davanter sifònic, de dimensions exteriors aproximades
160x50 cm i 105 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb sortida per tub de Ø250. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funiconament.

4 FD5JZF0E

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

C1 CAIXA PER EMBORNAL_prefabricada

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de
la reixa 735x282 mm, col·locat amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície d'absorció, amb gravat
antilliscant superficial, revestida amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de gruix. La reixa ha de complir amb
la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

5 FD5ZZCOF

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

EUR
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C1 REIXA PER
EMBORNAL_prefabricada_tipus Mare
C250 model 5122 de Cofunco

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de
la tapa 449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb
la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

6 FD5ZZMOF

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

C1 TAPA CEGA PER
EMBORNAL_prefabricada_model M-2
de Fundició Fàbregas

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Paret per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6. Inclou part proporcional de formació de base d'assentament del pou sobre pou
de formigó armat construït in situ, inclòs part proporcional de peces especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte

7 FDD2Z534

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

C1 POUS_70x70 mides interiors_obra de
fàbrica

UT ALÇADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 4 pous, cotes i alçades a comprovar_es
considera alçada total 3,5 m

4,000 0,900 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó
armat, inclòs encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol diàmetre, formació de
mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els
materials i treballs necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.

8 FDD2Z010

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

C1 POUS_120x120 mides interiors_formigó
in situ

UT ALÇADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 4 pous, cotes i alçades a comprovar_es
considera alçada total 3,5 m

4,000 2,600 10,400

TOTAL AMIDAMENT 10,400

EUR
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u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

9 FDDZS005

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

C1 GRAÓ PER POU DE REGISTRE UT POU UT GRAONS

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 4 pous, cotes i alçades a comprovar_es
considera alçada total 3,5 m

4,000 11,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i
la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

10 FDDZZTD4

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

C1 TAPES POUS Ø700 mm_MARC
APARENT (pav. peces)

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El
bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic
antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

11 FDDZZTC4

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

C1 TAPES POUS Ø700 mm_SENSE
MARC APARENT (pav. asfalt)

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 pous nous 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 pous existents que es mantenen 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació de connexions amb clips enganxats o
mecànics a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i
Plec de Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el
col·lector existent per tal de garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta realització del by-pass i la seva posterior retirada.

12 ED7FZ562

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

C1 CLAVEGUERÓ PVC Ø250 UT LONG.

T2 C. MAJOR

3 - ESCOMESES EDIFICIS

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 86

C#*D#*E#*F#4 per nou traçat del col·lector 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 4,000 7,000 28,000

C#*D#*E#*F#6 8,000 9,000 72,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 8,000 16,000

C#*D#*E#*F#8 3,000 7,000 21,000

C#*D#*E#*F#9 12,000 5,000 60,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#11 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 4ut = 2ut)

2,000 6,000 12,000

C#*D#*E#*F#13 - EMBORNALS 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#14 7,000 3,000 21,000

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

TOTAL AMIDAMENT 252,000

m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locat sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació de connexions a tubs de tots els
diàmetres, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions de DUB.

13 FD78Z385

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

C1 COL·LECTOR DE FORMIGÓ Ø600 LONG.

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 144,000 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

u Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó Ø300 i Ø400.
Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

14 F21DZCN1

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

C1 A_CONNEXIÓ COL·LECTOR
EXISTENT FORMIGÓ A POU NOVA
CONSTRUCCIÓ

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 col·lector existent de formigó Ø400 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. Inclou
talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

15 F21DZCN2

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

C1 B_CONNEXIÓ EMBORNAL NOU A
COL·LECTOR EXISTENT FORMIGÓ

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 clavegueró embornal Ø250 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250
mm. El punt de connexió és existent, només cal embocar el nou clavegueró i segellar. Inclou peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

16 F21DZCN3

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

C1 C_CONNEXIÓ ESCOMESA EDIF
NOVA A COL·LECTOR EXISTENT
FORMIGÓ

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 clavegueró escomesa Ø250 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Connexió de col·lector nou de formigó a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de formigó Ø600. Inclou formació de forat
en pou existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

17 F21DZCN5

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

C1 E_CONNEXIÓ COL·LECTOR NOU
FORMIGÓ A POU EXISTENT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 col·lector nou formigó Ø600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a 3 m de profunditat com a màxim, de 14 cm de gruix, de
maó massís, arrebossat i lliscat per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6. Inclou solera de formigó de
120x120x15 cm, formació de mitja canya d'emmotllament del tubs, formació de forats passatubs en els laterals del pou, per
a tubs de qualsevol diàmetre, graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra; bastiment i tapa abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el paviment és de peces i
sense marc aparent quan el paviment és asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial, compliment de la norma AENOR RP 0023,
pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons especificacions de detalls de projecte.

18 2DB1ZCMA

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

C1 POUS DE CONNEXIÓ 70x70 cm UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
AIGUASUBCAPÍTOL 05
BOQUES DE REGTITOL 4 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

1 FJSDZG0G

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

C1 PERICÓ AMB VÀLVULES

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 PAS CALÇADA 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm,pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa de fosa
classe D-400. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

2 FJSDZPRG

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

C1 PERICÓ SENSE VÀLVULES

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

3 FFB28455

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

C1 TUB Ø50 mm

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 d'Av. lluís Companys a c/ de Barcelona 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#4 connexió c/ Major - c/ de Ferrer i
Guàrdia

16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 216,000

m Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa

4 FG21ZT50

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

C1 TUB Ø110 mm

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 d'Av. lluís Companys a c/ de Barcelona 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#4 connexió c/ Major - c/ de Ferrer i
Guàrdia

16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 216,000

EUR
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m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

5 FDG3Z457

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 C/ MAJOR

3 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#4 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#5 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 c/ Major 2,000 8,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

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 canonada,
per a malla senyalitzadora

6 FDGZU010

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

C1 BANDA DE SENYALITZACIÓ

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 d'Av. lluís Companys a c/ de Barcelona 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#4 connexió c/ Major - c/ de Ferrer i
Guàrdia

16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 216,000

u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

7 FJS1U065

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

C1 BOQUES REG

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
AIGUASUBCAPÍTOL 05
AIGUA POTABLETITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de
camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z457

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 C/ MAJOR

EUR
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3 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#4 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 11,000

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

C#*D#*E#*F#6 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

2 FJSDZA0G

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ MAJOR

3 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#5 altres 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
ENLLUMENATTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat
dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
de registre de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents partides :

1 K6000006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i tapat de regates i
forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH040003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Connexió a les noves linies elèctriques de enllumenat existent,inclou tots els elements necessaris per la seva
col·locació,instal·lació i posada en funcionament.

3 EHLCC01B

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 33 W
de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada i en funcionament.

4 EHLCC021

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

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

TOTAL AMIDAMENT 17,000

U Subministrament i col·locació de cofred  de plàstic  grau de protecció IP 44 amb fusibles5 EHLCC01C

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

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

TOTAL AMIDAMENT 17,000

U Desplaçament de columna existent, inclòs cablejat, arquetes i connexionat. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida.

6 EHLCZ021

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

C#*D#*E#*F#1 major_av. de lluís companys 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

7 F315Z1H3

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

C1 FONAMENTS LLUMS UT

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent.
Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

1 K6000072

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i
forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH042002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

3 ED351840

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

4 EG31Z654

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

C#*D#*E#*F#1 LINIA 2 1.066,800 1.066,800

C#*D#*E#*F#2 LINIA 3 940,800 940,800

TOTAL AMIDAMENT 2.007,600

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7
mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

5 EF22L611

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

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
POSTA A TERRATITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat
dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Industria. Composta per les següents partides :

1 K6000035

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH040043

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures

3 EGD31100

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

C#*D#*E#*F#1 linea 2 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 linea 3 12,000 12,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 29,000

U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de 0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i soterrada4 EGD2111D

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

C#*D#*E#*F#1 linea 2 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 linea 3 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

M Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de 1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra5 EG380907

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

C#*D#*E#*F#1 392,000 392,000

TOTAL AMIDAMENT 392,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
CREUAMENTSTITOL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z657

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 C/ MAJOR

3 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#4 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 11,000

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

C#*D#*E#*F#6 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#9 zona creuament c/ de Barcelona 1,000 5,000 5,000

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

TOTAL AMIDAMENT 82,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ MAJOR

EUR
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3 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 7,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

1 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES

T2 C/ MAJOR

3 - ENDESA

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 08
TELEFÒNICATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3 tubs de ø40 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i
feines necessaris.

1 FDG5ZT01

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

C1 CANALITZACIÓ TELEFÒNICA LONG.

T2 C/ MAJOR

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera sud 197,000 197,000

5 - RASES CREUAMENTS

C#*D#*E#*F#6 zona creuament Av. de Lluís Companys 1,000 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#8 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#9 c/ Major 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#10 3,000 9,000 27,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 11,000 11,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 301,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ MAJOR

3 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 9,000 18,000

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

6 0,000

7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova xarxa soterrada. Inclou arqueta i cablejat fins a punt de
connexió interior. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons indicacions de la companyia i la DEO.

3 FDK2ZT17

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

C1 ADAPTACIÓ ESCOMESA UT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 vorera
nord_60,58,56,54,52,50,48,46-44,42-40,
38,36,34-32,30,28,26,24,22,20,18,16

20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 vorera
sud_33,31,29,placeta,23,21,19,17,15,13
,11,9,7,5,3

15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 08
FIBRA ÒPTICATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5ZE01

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

C1 CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA LONG.

T2 C/ MAJOR

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera nord 195,000 195,000

5 - RASES CREUAMENTS

EUR
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C#*D#*E#*F#6 zona creuament c/ de l'Empordà 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 zona creuament c/ de Via Piquer 1,000 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 215,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ MAJOR

3 - FIBRA ÒPTICA

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

C#*D#*E#*F#5 altres 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament i recol·locació de semàfor, totalment muntat i connexionat, inclòs cablejat, arquetes, elements de subjecció
necessaris, inclòs fonaments de formigó, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. 

1 FBS2ZZ30

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

U Subministrament i col·locació de semàfor nou, de característiques definiedes en projecte. Inclou semàfor amb òptica de
leds, bàcul, fonament, elements de connexionat i programació i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

2 FBS2Z0D0

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

3 FBB11251

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

4 FBB21501

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

C#*D#*E#*F#1 cartell informatiu àrees aparcament 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Recol·locació de senyal de trànsit5 FBB1Z251

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb
fixacions mecàniques a la façana.

6 FBBZZP20

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

C#*D#*E#*F#1 cartell informatiu àrees aparcament 1,000 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#3 C/ MAJOR 4,000 3,600 14,400

C#*D#*E#*F#4 a recol·locar 2,000 3,600 7,200

TOTAL AMIDAMENT 25,200

m2 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

7 FBA3ZT10

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

C1 PINTAT PAS VIANANTS UT AMPLADA LONG.

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR_av. de Lluís Companys 12,000 0,400 4,000 19,200

C#*D#*E#*F#3 línies detenció vehícles 4,000 0,400 2,200 3,520

TOTAL AMIDAMENT 22,720

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
EQUIPAMENTSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm d'amplada i 50 cm
d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locada sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm.
Inclou mitja canya interior, col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa abatible d'acer galvanitzat amb pletines de
40x8 mm, recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

1 FD5KZERR

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

C1 CAIXA PER RECOLLIDA AIGUA
PLUJA

UT LONG.

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 ESCOCELL 193x140 2,000 1,930 3,860

C#*D#*E#*F#4 ESCOCELL 193x120 1,000 1,200 1,200

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,060

u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de 193x140 cm amb alçada
variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

2 F991ZM11

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

C1 ESCOCELL 193x140 UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de 193x120 cm amb alçada
variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

3 F991ZM12

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

C1 ESCOCELL 193x120 UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Escocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de diàmetre 120 cm amb alçada
variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

4 F991ZM14

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

C1 ESCOCELL Ø120 UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de 140x110 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a
l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet
i acabat segons projecte.

5 FQB1ZZZZ

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

C1 JARDINERA 140x110 UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de 140x90 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a
l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet
i acabat segons projecte.

6 FQB1ZDDD

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

C1 JARDINERA 140x90 UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de 120x60 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a
l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet
i acabat segons projecte.

7 FQB1ZC13

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

C1 JARDINERA 120x60 UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministrament i col·locació de Banc Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 190 cm de longitud, suports i
reposabraços d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció
fungicida, inclòs taladre a paviment i reblert amb resina i atornillat segons instruccions del fabricant i neteja. 

8 FQ11ZT41

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

C1 BANC NOMO UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de Cadira Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 70 cm de longitud, suports i
reposabraços d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció
fungicida, inclòs taladre a paviment i reblert amb resina i atornillat segons instruccions del fabricant i neteja. 

9 FQ11ZG41

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

C1 CADIRA NOMO UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els cantells arrodonits amb radi 2 cm, col·locat.10 FQ14Z020

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

C1 BANC DE PEDRA GRANÍTICA
90x60x45 cm

UT

EUR
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T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetre, col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra11 KQ41Z003

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

C1 PILONES FIXES UT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada
ancorada amb dau de formigó

12 FQ21ZT65

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

C1 PAPERERA UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i disseny segons especificacions de l'Ajuntament de Parets i detalls
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat.

13 FQC2Z6MA

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

C1 C/ MAJOR UT

T2 TRAVESSERA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de bolo de pedra granítica, amb un volum entre 1 i 1,5 m3, amb els cantells arrodonits.14 G3J2Z920

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

C1 BOLOS DE PEDRA NATURAL UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
JARDINERIASUBCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de mides segons projecte1 FR45Z0A1

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

C1 A1_QUERCUS PUBESCENS UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de mides segons projecte2 FR45Z0A3

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

C1 A3_TILIA TOMENTOSA UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre segons
projecte

3 FR43Z0A4

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

C1 A4_GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 3 m d'alçada, en contenidor 4 FR43Z0A6

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

C1 A6_LAURUS NOBILIS PIRAMIDALIS UT

T2 C/ MAJOR

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria
orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8
mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot
lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada,
retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg,
càrrega de les terres sobrants a camió i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

5 FR61ZG69

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

C1 PLANTACIÓ ARBRE UT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 A1_QUERCUS PUBESCENS 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 A3_TILIA TOMENTOSA 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 A4_GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 A6_LAURUS NOBILIS PIRAMIDALIS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

6 FRZ22C23

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

C1 PLANTACIÓ ARBRE UT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 A1_QUERCUS PUBESCENS 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 A3_TILIA TOMENTOSA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 A4_GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 A6_LAURUS NOBILIS PIRAMIDALIS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l7 FR491633

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

C1 Ar1_ABELIA GRANDIFLORA UT JARD UT Ar1 /
JARDINERA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M2.1_JARDINERA 140x110 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 M2.2_JARDINERA 120x60 3,000 4,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l8 FR4JHM3C

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

C1 Ar2_VIBURNUM TINUS UT JARD UT Ar1 /
JARDINERA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M2.2_JARDINERA 120x60 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 M2.3_JARDINERA 140x90 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 l9 FR4GZF34

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

C1 Ar3_PITTOSPORUM TOBIRA NANA UT UT Ar3 /
ESCOCELL

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M1.1_ESCOCELL 190x140  (2,66 m2 _
4ut / m2 = 11 ut)

2,000 11,000 22,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 M1.2_ESCOCELL 190x120  (2,28 m2 _
4ut / m2 = 10 ut)

1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

10 FR662221

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

C1 PLANTACIÓ ARBUST UT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 Ar1_ABELIA GRANDIFLORA 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 Ar2_VIBURNUM TINUS 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 Ar3_PITTOSPORUM TOBIRA NANA 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 61,000

m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria orgànica, amb textura franca i bona capacitat de drentatge,
exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes
i contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

11 FR3PZG02

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

C1 TERRA DE PLANTACIÓ UT LONG. AMPLADA GRUIX

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M2.1_JARDINERA 140x110 2,000 1,400 1,100 0,450 1,386

C#*D#*E#*F#4 M2.2_JARDINERA 120x60 5,000 1,200 0,600 0,450 1,620

C#*D#*E#*F#5 M2.3_JARDINERA 140x90 1,000 1,400 0,900 0,450 0,567

TOTAL AMIDAMENT 3,573

m3 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals12 FR3PF054

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

C1 TORBA UT LONG. AMPLADA GRUIX

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M2.1_JARDINERA 140x110 2,000 1,400 1,100 0,100 0,308

C#*D#*E#*F#4 M2.2_JARDINERA 120x60 5,000 1,200 0,600 0,100 0,360

C#*D#*E#*F#5 M2.3_JARDINERA 140x90 1,000 1,400 0,900 0,100 0,126

TOTAL AMIDAMENT 0,794

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals13 FR3P9184

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

C1 GRAVA UT LONG. AMPLADA GRUIX

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M2.1_JARDINERA 140x110 2,000 1,400 1,100 0,100 0,308

C#*D#*E#*F#4 M2.2_JARDINERA 120x60 5,000 1,200 0,600 0,100 0,360

C#*D#*E#*F#5 M2.3_JARDINERA 140x90 1,000 1,400 0,900 0,100 0,126

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,794

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals

14 FR3A7010

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

C1 CONDICIONAMENT UT LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M2.1_JARDINERA 140x110 2,000 1,400 1,100 3,080

C#*D#*E#*F#4 M2.2_JARDINERA 120x60 5,000 1,200 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#5 M2.3_JARDINERA 140x90 1,000 1,400 0,900 1,260

TOTAL AMIDAMENT 7,940

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir15 F7B451E0

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

C1 GEOTEXTIL UT LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M2.1_JARDINERA 140x110 2,000 1,400 1,100 3,080

C#*D#*E#*F#4 M2.2_JARDINERA 120x60 5,000 1,200 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#5 M2.3_JARDINERA 140x90 1,000 1,400 0,900 1,260

6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 7,940

m2 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

16 FR3SZ0B4

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

C1 ACABAT SUPERFICIAL UT LONG. AMPLADA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 M1.1_ESCOCELL 190x140 2,000 1,900 1,400 5,320

C#*D#*E#*F#4 M1.2_ESCOCELL 190x120 1,000 1,900 1,200 2,280

C5 Unitats Radi Total

C#*PI*D#^26 M1.4_ESCOCELL Ø120 1,000 0,600 1,131

C#*D#*E#*F#8 M2.1_JARDINERA 140x110 2,000 1,400 1,100 3,080

C#*D#*E#*F#9 M2.2_JARDINERA 120x60 5,000 1,200 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#10 M2.3_JARDINERA 140x90 1,000 1,400 0,900 1,260

TOTAL AMIDAMENT 16,671

m3 Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes vives d'orígen granític o calcari, de granulometria 2-4 cm sense fins
i 20% de terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un màxim d'argiles del 20% i amb un 2-5% de matèria orgànica, lliure
de patògens, males herbes i contaminants. Inclou hidrogel o estabilitzador de sòls per mantenir l'estructura estable. 

17 FR3PZSOL

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

C1 SÒL ESTRUCTURAL UT AMPLADA AMPLADA PROFUNDITAT

EUR
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T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 A1_QUERCUS PUBESCENS 1,000 3,000 3,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#4 A3_TILIA TOMENTOSA 1,000 3,000 3,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#5 A4_GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

1,000 3,000 3,000 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#6 A6_LAURUS NOBILIS PIRAMIDALIS 1,000 3,000 3,000 1,500 13,500

TOTAL AMIDAMENT 54,000

u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment de l'enjardinament durant un any, inclòs el control de males herbes,
tractament de plagues i malalties, podes per a formació d'enfiladisses, proteccions d'arbres amb elements de fusta,
replantació de les plantes que es morin, incorporació d'adob si fos necessari i qualsevol altra feina de manteniment que
sigui necessaria. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

18 FRE6ZGCM

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

C1 MANTENIMENT UT

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa C/ MAJOR_Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de l'obra, en base a l'estudi de Gestió de Residus, segons
certificats de residus i factures acreditatives de despeses complementàries. L'import inclou la gestió de residus de les
terres sobrants i els residus generats durant l'execució de l'obra. No inclou la gestió de residus dels enderrocs dels vials
existents.

1 XPA0ZE23

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

C1 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#2 residus obra nova + residus mov. terres. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics2 F241Z063

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

C1 PORTAR TERRES A UNA ALTRA
OBRA

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 repàs i piconatge 2.117,310 0,050 105,866

C#*D#*E#*F#4 exc. general (inclòs sòl estructural) 526,760 526,760

C#*D#*E#*F#5 exc. rases h<2m 416,870 416,870

C#*D#*E#*F#6 exc. rases h<4m 1.282,420 1.282,420

C#*D#*E#*F#7 arbres 4,000 1,200 1,200 1,000 5,760

S SUMSUBTOTAL(G1:G7)8 Subtotal 2.337,676

P PERORIGEN(G1:G8,C9  )9 Percentatge "A origen" 20,000 467,535

O SUMORIGEN(G1:G9)10 Subtotal "A origen" 2.805,211

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2.805,211

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

3 F2R3Z039

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

T1 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR (exc. col·lectors +
claveguerons)

10,000 10,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Percentatge "A origen" 20,000 2,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A origen" 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 F2RA7M00

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

T1 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR (exc. col·lectors +
claveguerons)

10,000 10,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Percentatge "A origen" 20,000 2,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A origen" 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina

5 F2R5Z267

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

C1 TRANSPORT DE RESIDUS AMID.

C#*D#*E#*F#2 (m2) end. pav. pedra 103,900 0,100 10,390

C#*D#*E#*F#3 (m2) end. pav. panot 641,950 0,060 38,517

C#*D#*E#*F#4 (m2) end. asfalt 1.242,100 0,150 186,315

C#*D#*E#*F#5 (m2) end. base formigó 10 cm 641,950 0,100 64,195

C#*D#*E#*F#6 (m2) end. base formigó 15 cm 807,365 0,150 121,105

C#*D#*E#*F#7 (m3) exc. base de grava-ciment 189,421 189,421

C#*D#*E#*F#8 (ml) end. vorada 390,250 0,200 0,400 31,220

C#*D#*E#*F#9 (ml) end. gual 26,400 0,600 0,400 6,336

C#*D#*E#*F#10 (ut) paperera 3,000 1,000 0,600 0,600 1,080

C#*D#*E#*F#11 (ut) banc 3,000 1,000 0,700 0,600 1,260

C#*D#*E#*F#12 (ut) jardinera 1,000 1,300 1,300 0,500 0,845

C#*D#*E#*F#13 (ut) pilona 48,000 1,000 0,100 0,100 0,480

C#*D#*E#*F#14 (ut) pilona automàtica 1,000 2,000 0,400 0,400 0,320

C#*D#*E#*F#15 (ut) senyals 17,000 0,700 0,700 0,100 0,833

C#*D#*E#*F#16 (ut) lluminària + columna 11,000 6,000 0,200 0,200 2,640

EUR
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C#*D#*E#*F#17 11,000 1,000 1,000 1,000 11,000

C#*D#*E#*F#18 (ut) instal. elèctrica existent 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#19 (ut) instal. telefonia existent 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#20 (ut) pals fusta 1,000 6,000 0,200 0,200 0,240

C#*D#*E#*F#21 (ut) tapes pous i reixes embornals 11,000 0,700 0,700 0,100 0,539

C#*D#*E#*F#22 (ut) pou clavegueram 3,000 1,000 1,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#23 (ut) anul·lació embornal 3,000 0,700 0,300 0,600 0,378

C#*D#*E#*F#24 (m) claveguerons habitatges 174,000 0,030 5,220

C#*D#*E#*F#25 (m) claveguera obra fàbrica 145,000 0,600 0,600 52,200

S SUMSUBTOTAL(G1:G25
)

26 Subtotal 743,534

P PERORIGEN(G1:G26,C
27)

27 Percentatge "A origen" 35,000 260,237

O SUMORIGEN(G1:G27)28 Subtotal "A origen" 1.003,771

TOTAL AMIDAMENT 1.003,771

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RAZ3G1

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

C1 DEPOSICIÓ DE RESIDUS AMID.

C#*D#*E#*F#2 (m2) end. pav. pedra 103,900 0,100 10,390

C#*D#*E#*F#3 (m2) end. pav. panot 641,950 0,060 38,517

C#*D#*E#*F#4 (m2) end. asfalt 1.242,100 0,150 186,315

C#*D#*E#*F#5 (m2) end. base formigó 10 cm 641,950 0,100 64,195

C#*D#*E#*F#6 (m2) end. base formigó 15 cm 807,365 0,150 121,105

C#*D#*E#*F#7 (m3) exc. base de grava-ciment 189,421 189,421

C#*D#*E#*F#8 (ml) end. vorada 390,250 0,200 0,400 31,220

C#*D#*E#*F#9 (ml) end. gual 26,400 0,600 0,400 6,336

C#*D#*E#*F#10 (ut) paperera 3,000 1,000 0,600 0,600 1,080

C#*D#*E#*F#11 (ut) banc 3,000 1,000 0,700 0,600 1,260

C#*D#*E#*F#12 (ut) jardinera 1,000 1,300 1,300 0,500 0,845

C#*D#*E#*F#13 (ut) pilona 48,000 1,000 0,100 0,100 0,480

C#*D#*E#*F#14 (ut) pilona automàtica 1,000 2,000 0,400 0,400 0,320

C#*D#*E#*F#15 (ut) senyals 17,000 0,700 0,700 0,100 0,833

C#*D#*E#*F#16 (ut) lluminària + columna 11,000 6,000 0,200 0,200 2,640

C#*D#*E#*F#17 11,000 1,000 1,000 1,000 11,000

C#*D#*E#*F#18 (ut) instal. elèctrica existent 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#19 (ut) instal. telefonia existent 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#20 (ut) pals fusta 1,000 6,000 0,200 0,200 0,240

C#*D#*E#*F#21 (ut) tapes pous i reixes embornals 11,000 0,700 0,700 0,100 0,539

C#*D#*E#*F#22 (ut) pou clavegueram 3,000 1,000 1,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#23 (ut) anul·lació embornal 3,000 0,700 0,300 0,600 0,378

C#*D#*E#*F#24 (m) claveguerons habitatges 174,000 0,030 5,220

EUR
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C#*D#*E#*F#25 (m) claveguera obra fàbrica 145,000 0,600 0,600 52,200

S SUMSUBTOTAL(G1:G25
)

26 Subtotal 743,534

P PERORIGEN(G1:G26,C
27)

27 Percentatge "A origen" 35,000 260,237

O SUMORIGEN(G1:G27)28 Subtotal "A origen" 1.003,771

TOTAL AMIDAMENT 1.003,771

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ MAJORCAPÍTOL 02
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa C/ MAJOR_Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic / Estudi de Seguretat i el
Pla de Seguretat i Salut

1 XPA0ZSS2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
TREBALLS PREVISSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topògraf present en l'execució de les cates de localització de serveis existents. Inclou elaboració de plànol de serveis
existents. Tot inclòs. 

1 F219ZTOP

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

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE L
'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc de paviment; càrrega, transport i deposició de runa en
centre autoritzat i reposició del paviment. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. 

2 F219ZCAT

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

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 C/ DE L'AURORA 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
ENDERROCSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 109

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

1 F2194JF5

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

C1 END. DE PAV. DE PANOT UT SUPERF. (m2)

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera oest 97,300 97,300

C#*D#*E#*F#5 vorera est_entre el c/ Major i Travessera 21,450 21,450

C#*D#*E#*F#6 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 25,400 25,400

C#*D#*E#*F#7 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

38,750 38,750

S SUMSUBTOTAL(G1:G7)8 Subtotal 182,900

T9 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#10 vorera nord 37,950 37,950

C#*D#*E#*F#11 vorera sud 36,400 36,400

S SUMSUBTOTAL(G9:G11
)

12 Subtotal 74,350

TOTAL AMIDAMENT 257,250

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

2 F2194XG5

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

C1 END. DE PAV. D'ASFALT UT SUPERF. (m2)

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 554,300 554,300

T4 C. DE L'AURORA

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

TOTAL AMIDAMENT 754,500

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3 F219ZAC5

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

C1 END. DE BASE DE FORMIGÓ SOTA
PAV. DE PANOT

UT SUPERF. (m2)

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera oest 97,300 97,300

C#*D#*E#*F#5 vorera est_entre el c/ Major i Travessera 21,450 21,450

C#*D#*E#*F#6 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 25,400 25,400

C#*D#*E#*F#7 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

38,750 38,750

T8 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#9 vorera nord 37,950 37,950

C#*D#*E#*F#10 vorera sud 36,400 36,400

TOTAL AMIDAMENT 257,250

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 110

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

4 F219ZAG5

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

C1 END. DE BASE DE FORMIGÓ SOTA
PAV. D'ASFALT

UT SUPERF. (m2) %CONSIDERA
T

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 554,300 0,650 360,295

T4 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#5 200,200 0,650 130,130

TOTAL AMIDAMENT 490,425

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

5 F221D6J2

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

C1 RETIRADA DE SUBBASE DE GRAVA
CIMENT SOTA PAV. D'ASFALT

UT SUPERF. (m2) GRUIX %CONSIDERA
T

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 554,300 0,100 0,650 36,030

C#*D#*E#*F#4 554,300 0,250 0,350 48,501

T5 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#6 200,200 0,100 0,650 13,013

C#*D#*E#*F#7 200,200 0,250 0,350 17,518

TOTAL AMIDAMENT 115,062

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

6 F2191306

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

C1 END. DE VORADA UT LONG.

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera oest 117,700 117,700

C#*D#*E#*F#5 vorera est_entre el c/ Major i Travessera 29,600 29,600

C#*D#*E#*F#6 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 33,500 33,500

C#*D#*E#*F#7 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

49,500 49,500

C#*D#*E#*F#9 guals -1,000 11,500 -11,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 218,800

T11 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#12 vorera nord 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#13 vorera sud 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#15 guals -1,000 4,400 -4,400

S SUMSUBTOTAL(G11:G1
5)

16 Subtotal 91,600

TOTAL AMIDAMENT 310,400

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 111

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

7 F219ZR05

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

C1 END. DE GUAL UT LONG.

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 entre c/ Major i Travessera 3,950 3,950

C#*D#*E#*F#4 3,750 3,750

C#*D#*E#*F#5 entre c/ de l'Aurora i c/ de Barcelona 3,800 3,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 11,500

T7 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#8 extrem c/ de Ferrer i Guàrdia 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 15,900

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

8 F219FBC0

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

C1 TALL EN PAV. D'ASFALT UT LONG.

C#*D#*E#*F#2 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia amb c/
de l'Aurora

4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

9 F219FFC0

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

C1 TALL EN BASES DE FORMIGÓ UT LONG.

C#*D#*E#*F#2 creuament c/ de Ferrer i Guàrdia amb c/
de l'Aurora

6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

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

10 F21QQB01

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

C1 END. DE PILONA UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera est_entre el c/ de l'Aurora i el c/
de Barcelona

6,000 6,000

T4 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#5 vorera sud 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 7,000 7,000

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

TOTAL AMIDAMENT 19,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 112

u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11 F21QZC01

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

C1 END. DE SENYALS UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

C#*D#*E#*F#5 vorera est_creuament Travessera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 creuament c/ de l'Aurora 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Arrencada de llumenera exterior i braç mural, a una alçària <= 10 m, amb els accessoris i elements de subjecció, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

12 F21HZT41

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

C1 END. DE LLUMINÀRIA + BRAÇ O END.
DE FOCUS FIXAT A FAÇANA

UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera est_entre el c/ Major i Travessera 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

4,000 4,000

T6 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#7 vorera nord 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements.13 K21GZE01

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

C1 RETIRADA INSTAL. D'ENLLUMENAT UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

T4 C. DE L'AURORA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada d'instal·lació aèrea de telefonia existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements.14 K21PZ111

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

C1 RETIRADA INSTAL. DE TELEFÒNICA UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

T4 C. DE L'AURORA

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

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 113

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor15 F21QZP01

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

C1 END. DE PAL DE FUSTA (INSTAL. BT
O ENLLUMENAT)

UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera oest_entre el c/ de l'Aurora i el c/
de Barcelona

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó
massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

16 FDKZZT54

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

C1 RECOL·LOCACIÓ TAPES DE
SERVEIS

UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera oest 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 vorera est_entre el c/ Major i Travessera 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#6 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 altres 3,000 3,000

T10 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#11 vorera nord 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#12 vorera sud 4,000 4,000

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

TOTAL AMIDAMENT 34,000

u Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor

17 F21DZT01

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

C1 ARRENCADA DE TAPES DE POUS I
REIXES EMBORNALS

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 POUS EXISTENTS A MANTENIR_es
substitueix la tapa

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 POUS EXISTENTS A
ENDERROCAR_s'elimina la tapa

1,000 1,000

T5 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#6 POUS EXISTENTS A
ENDERROCAR_s'elimina la tapa

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 114

u Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de profunditat, de qualsevol material, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

18 F21DZU02

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

C1 POUS EXISTENTS A ENDERROCAR

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

T4 C. DE L'AURORA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels habitatges, de formigó vibropremsat, pvc o polipropilè, de
qualsevol diàmetre fins a 300 mm, amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

19 F21DZZ22

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

C1 ENDERROC CLAVEGUERONS
EDIFICIS

UT LONG.

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 per nou traçat de la claveguera 12,000 7,000 84,000

C#*D#*E#*F#4 per mal estat (30% de 23ut = 7ut) 7,000 7,000 49,000

T5 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#6 per mal estat (30% de 14ut = 5ut) 5,000 7,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida,
inclòs tall del tub de formigó amb serra de disc. 

20 F21DZ122

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

C1 ENDERROC CLAVEGUERA DE
FORMIÓ DE Ø300

LONG.

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 es modifica el traçat 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 no es modifica el traçat 45,000 45,000

T5 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#6 no es modifica el traçat 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM1 F227T00F

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

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 115

C1 COMPACTACIÓ TERRENY UT SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 334,750 334,750

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 132,550 0,400 53,020

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 381,800 381,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 769,570

T7 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#8 P1.1_breinco 95,800 95,800

C#*D#*E#*F#9 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 63,800 0,400 25,520

C#*D#*E#*F#10 P3_asfalt 170,350 170,350

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 291,670

TOTAL AMIDAMENT 1.061,240

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

2 F221D6J2

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

C1 EXCAVACIÓ VOLUM (m3) SUPERF. (m2) GRUIX

T2 C/FERRER I GUARDIA

C#*D#*E#*F#3 caixa pav. general 787,860 0,150 118,179

C#*D#*E#*F#4 superf. panot existent 182,900 0,250 45,725

C#*D#*E#*F#6 sòl estructural 13,500 13,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 177,404

T8 C/ AURORA

C#*D#*E#*F#9 caixa pav. general 295,510 0,150 44,327

C#*D#*E#*F#10 superf. panot existent 74,350 0,250 18,588

S SUMSUBTOTAL(G8:G10
)

11 Subtotal 62,915

TOTAL AMIDAMENT 240,319

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

3 F222Z223

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

C1 EXC. RASES a<2m // H<2m LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera oest 121,000 0,850 102,850

C#*D#*E#*F#5 vorera est 120,000 0,650 78,000

6 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#7 col·lector a retirar 30,000 1,350 40,500

C#*D#*E#*F#8 col·lector nou 45,000 1,350 60,750

C#*D#*E#*F#9 40,000 1,350 54,000

10 - RASES CLAVEGUERONS

11 - ESCOMESES EDIFICIS

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 116

C#*D#*E#*F#12 per nou traçat del col·lector 7,000 7,000 0,800 39,200

C#*D#*E#*F#13 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 17ut = 9ut)

9,000 7,000 0,800 50,400

C#*D#*E#*F#15 - EMBORNALS 3,000 3,000 0,580 5,220

C#*D#*E#*F#16 1,000 8,000 0,580 4,640

17 - RASES CREUAMENTS

18 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#19 zona creuament Travessera 1,000 9,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#20 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 0,400 3,200

C#*D#*E#*F#21 c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 6,000 0,400 2,400

23 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#24 zona creuament Travessera 1,000 9,000 0,400 3,600

C#*D#*E#*F#25 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 0,400 3,200

27 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#28 zona creuament Travessera 1,000 10,000 0,430 4,300

C#*D#*E#*F#29 zona creuament c/ de l'Aurora 2,000 7,000 0,430 6,020

C#*D#*E#*F#30 1,000 24,000 0,430 10,320

32 - FIBRA ÒPTICA

C#*D#*E#*F#33 zona creuament Travessera 1,000 9,000 0,410 3,690

C#*D#*E#*F#34 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 0,410 3,280

36 - ENDESA

C#*D#*E#*F#37 c/ de Ferrer i Guàrdia 5,000 6,000 0,720 21,600

S SUMSUBTOTAL(G1:G37
)

38 Subtotal 500,770

T40 C/ DE L'AURORA

41 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#42 vorera nord 53,000 0,650 34,450

C#*D#*E#*F#43 vorera sud 50,000 0,650 32,500

44 - RASES CREUAMENTS

45 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#46 c/ de l'Aurora 1,000 13,000 0,430 5,590

48 - ENDESA

C#*D#*E#*F#49 c/ de Barcelona 1,000 6,000 0,720 4,320

51 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#52 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 6,000 0,450 2,700

S SUMSUBTOTAL(G39:G5
2)

53 Subtotal 79,560

T55 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#56 C/ DE FERRER I GUÀRDIA (exc.
col·lectors + claveguerons)

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 583,330

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

4 F222Z243

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 EXC. RASES a<2m // H<4m LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ DE L'AURORA

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector nou 60,000 4,500 270,000

5 - RASES CLAVEGUERONS

6 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#7 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 13ut = 7ut)

7,000 7,000 2,460 120,540

C#*D#*E#*F#9 - EMBORNALS 2,000 3,000 1,690 10,140

S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 400,680

T12 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#13 C/ DE L'AURORA (exc. col·lectors +
claveguerons)

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 403,680

m3 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda
inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta. Inclou el subministrament de la terra tolerable,
el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons
criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

5 F228Z010

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

C1 TERRAPLENAT RASES_TERRES
TOLERABLES

LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 30,000 0,730 21,900

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 45,000 0,730 32,850

C#*D#*E#*F#6 40,000 0,730 29,200

7 - RASES CLAVEGUERONS

8 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#9 per nou traçat del col·lector 7,000 7,000 0,500 24,500

C#*D#*E#*F#10 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 17ut = 9ut)

9,000 7,000 0,500 31,500

C#*D#*E#*F#12 - EMBORNALS 3,000 3,000 0,280 2,520

C#*D#*E#*F#13 1,000 8,000 0,280 2,240

S SUMSUBTOTAL(G1:G13
)

14 Subtotal 144,710

T16 C/ DE L'AURORA

17 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#18 col·lector nou 60,000 3,900 234,000

19 - RASES CLAVEGUERONS

20 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#21 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 13ut = 7ut)

7,000 7,000 2,160 105,840

C#*D#*E#*F#23 - EMBORNALS 2,000 3,000 1,390 8,340

EUR
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S SUMSUBTOTAL(G15:G2
3)

24 Subtotal 348,180

T26 PREVISIÓ SOBREEXCAVACIÓ PER
TERRES CONTAMINADES

VOLUM

C#*D#*E#*F#27 C/ DE FERRER I GUÀRDIA (exc.
col·lectors + claveguerons)

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#28 C/ DE L'AURORA (exc. col·lectors +
claveguerons)

3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G25:G2
8)

29 Subtotal 6,000

TOTAL AMIDAMENT 498,890

m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Inclou el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització
de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

6 F228ZC00

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

C1 TERRAPLENAT RASES_SAULÓ
GARBELLAT

LONG. SECCIÓ (m2)

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera oest 121,000 0,670 81,070

C#*D#*E#*F#5 vorera est 120,000 0,550 66,000

6 - RASES CREUAMENTS

7 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#8 zona creuament Travessera 1,000 9,000 0,240 2,160

C#*D#*E#*F#9 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 0,240 1,920

C#*D#*E#*F#10 c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 6,000 0,240 1,440

12 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#13 zona creuament Travessera 1,000 9,000 0,240 2,160

C#*D#*E#*F#14 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 0,240 1,920

16 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#17 zona creuament Travessera 1,000 10,000 0,270 2,700

C#*D#*E#*F#18 zona creuament c/ de l'Aurora 2,000 7,000 0,270 3,780

C#*D#*E#*F#19 1,000 24,000 0,270 6,480

21 - FIBRA ÒPTICA

C#*D#*E#*F#22 zona creuament Travessera 1,000 9,000 0,270 2,430

C#*D#*E#*F#23 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 0,270 2,160

25 - ENDESA

C#*D#*E#*F#26 c/ de Ferrer i Guàrdia 5,000 6,000 0,360 10,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G26
)

27 Subtotal 185,020

T29 C/ DE L'AURORA

30 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#31 vorera nord 53,000 0,650 34,450

C#*D#*E#*F#32 vorera sud 50,000 0,540 27,000

EUR
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33 - RASES CREUAMENTS

34 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#35 c/ de l'Aurora 1,000 13,000 0,270 3,510

37 - ENDESA

C#*D#*E#*F#38 c/ de Barcelona 1,000 6,000 0,360 2,160

40 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#41 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 6,000 0,300 1,800

S SUMSUBTOTAL(G28:G4
1)

42 Subtotal 68,920

TOTAL AMIDAMENT 253,940

m2 Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de vianants, compactació del 95% PM7 F227Z00F

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

C1 COMPACTACIÓ PER PAS DE
VIANANTS

LONG. AMPLADA

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#4 col·lector a retirar 30,000 1,500 45,000

C#*D#*E#*F#5 col·lector nou 45,000 1,500 67,500

C#*D#*E#*F#6 40,000 1,500 60,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 172,500

T9 C/ DE L'AURORA

10 - RASES CLAVEGUERAM GENERAL

C#*D#*E#*F#11 col·lector nou 60,000 1,500 90,000

S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 90,000

TOTAL AMIDAMENT 262,500

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de
la capa a estendre.

1 F921Z01J

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

C1 SUBBASE DE TOT-Ú GRUIX SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 0,200 334,750 66,950

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,200 132,550 0,400 10,604

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 0,200 381,800 76,360

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 153,914

T7 C. DE L'AURORA

EUR
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C#*D#*E#*F#8 P1.1_breinco 0,200 95,800 19,160

C#*D#*E#*F#9 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,200 63,800 0,400 5,104

C#*D#*E#*F#10 P3_asfalt 0,200 170,350 34,070

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 58,334

TOTAL AMIDAMENT 212,248

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de
la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per
entrega a peça de rigola o embornal.

2 F936ZC31

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

C1 BASE DE FORMIGÓ GRUIX SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 0,220 334,750 73,645

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,220 132,550 0,400 11,664

C#*D#*E#*F#5 P3_asfalt 0,220 381,800 83,996

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 169,305

T7 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#8 P1.1_breinco 0,220 95,800 21,076

C#*D#*E#*F#9 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 0,220 63,800 0,400 5,614

C#*D#*E#*F#10 P3_asfalt 0,220 170,350 37,477

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 64,167

TOTAL AMIDAMENT 233,472

m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15% aprox., tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

3 F9F1ZC11

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

C1 PAV. PECES PREFAB. TEGULA SIX
20x10x8 cm i 10x10x8 cm

UT SUPERF. (m2)

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 costat nord 41,700 41,700

C#*D#*E#*F#4 creuament amb Travessera 129,200 129,200

C#*D#*E#*F#5 creuament amb c/ de l'Aurora 131,200 131,200

C#*D#*E#*F#6 entre creuament c/ de l'Aurora i parterre 32,650 32,650

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 334,750

T8 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#9 costat oest 27,900 27,900

C#*D#*E#*F#10 central 32,600 32,600

C#*D#*E#*F#11 costat est 35,300 35,300

EUR
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S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 95,800

TOTAL AMIDAMENT 430,550

m Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color negre, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda
del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i
marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte.

4 F9F5ZP11

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

C1 ENCINTAT DE FAÇANA QUAN HI HA
ASFALT_PEÇA PREFAB. 40x20x8
LLOSA VULCANO

UT LONG.

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera oest 14,200 14,200

C#*D#*E#*F#4 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#5 18,750 18,750

C#*D#*E#*F#6 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#8 vorera est_entre el c/ Major i Travessera 14,150 14,150

C#*D#*E#*F#9 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 16,800 16,800

C#*D#*E#*F#10 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

18,750 18,750

C#*D#*E#*F#11 16,500 16,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G11
)

12 Subtotal 132,550

T13 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#14 vorera nord 14,400 14,400

C#*D#*E#*F#15 17,500 17,500

C#*D#*E#*F#16 vorera sud 14,400 14,400

C#*D#*E#*F#17 17,500 17,500

S SUMSUBTOTAL(G13:G1
7)

18 Subtotal 63,800

TOTAL AMIDAMENT 196,350

m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color arena, de
Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre que sigui necessari segons projecte,
reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en
tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades
per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

5 F9F5ZPZ1

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

C1 RIGOLA ARENA UT LONG.

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 costat nord 1,000 4,150 4,150

EUR
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C#*D#*E#*F#4 creuament amb Travessera 1,000 5,650 5,650

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,450 5,450

C#*D#*E#*F#6 creuament amb c/ de l'Aurora 1,000 7,550 7,550

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,350 6,350

C#*D#*E#*F#8 entre creuament c/ de l'Aurora i parterre 1,000 2,900 2,900

S SUMSUBTOTAL(G1:G8)9 Subtotal 32,050

T10 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#11 central 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#12 costat est 1,000 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G10:G1
2)

13 Subtotal 7,000

TOTAL AMIDAMENT 39,050

m2 Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló. Inclou estesa i retirada del sauló. 6 F9A1Z01F

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

C1 PROTECCIÓ PAV. PECES BREINCO UT SUPERF. (m2) LONG. AMPLADA

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 P1.1_breinco 334,750 334,750

C#*D#*E#*F#4 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 132,550 0,400 53,020

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 387,770

T6 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#7 P1.1_breinco 95,800 95,800

C#*D#*E#*F#8 P1.2_encintat façana quan hi ha asfalt 63,800 0,400 25,520

S SUMSUBTOTAL(G6:G8)9 Subtotal 121,320

TOTAL AMIDAMENT 509,090

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m27 F9J12P60

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

C1 ASFALT_REG IMPRIMACIÓ UT SUPERF. (m2)

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 entre el c/ Major i Travessera 82,850 82,850

C#*D#*E#*F#4 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 98,700 98,700

C#*D#*E#*F#5 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

106,950 106,950

C#*D#*E#*F#6 93,300 93,300

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 381,800

T8 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#9 78,600 78,600

C#*D#*E#*F#10 91,750 91,750

S SUMSUBTOTAL(G8:G10
)

11 Subtotal 170,350

TOTAL AMIDAMENT 552,150

EUR
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 123

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja
canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant
embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

8 F9H1ZB51

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

C1 ASFALT_CAPA BASE UT SUPERF. (m2) GRUIX DENSITAT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 entre el c/ Major i Travessera 82,850 0,060 2,400 11,930

C#*D#*E#*F#4 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 98,700 0,060 2,400 14,213

C#*D#*E#*F#5 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

106,950 0,060 2,400 15,401

C#*D#*E#*F#6 93,300 0,060 2,400 13,435

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 54,979

T8 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#9 78,600 0,060 2,400 11,318

C#*D#*E#*F#10 91,750 0,060 2,400 13,212

S SUMSUBTOTAL(G8:G10
)

11 Subtotal 24,530

TOTAL AMIDAMENT 79,509

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m29 F9J13J30

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

C1 ASFALT_REG ADHERÈNCIA UT SUPERF. (m2)

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 entre el c/ Major i Travessera 82,850 82,850

C#*D#*E#*F#4 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 98,700 98,700

C#*D#*E#*F#5 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

106,950 106,950

C#*D#*E#*F#6 93,300 93,300

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 381,800

T8 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#9 78,600 78,600

C#*D#*E#*F#10 91,750 91,750

S SUMSUBTOTAL(G8:G10
)

11 Subtotal 170,350

TOTAL AMIDAMENT 552,150

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja canya de
120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut
fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del fabricant.

10 F9H1Z251

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

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 124

C1 ASFALT_CAPA RODADURA UT SUPERF. (m2) GRUIX DENSITAT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 entre el c/ Major i Travessera 82,850 0,050 2,400 9,942

C#*D#*E#*F#4 entre Travessera i el c/ de l'Aurora 98,700 0,050 2,400 11,844

C#*D#*E#*F#5 entre el c/ de l'Aurora i el c/ de
Barcelona

106,950 0,050 2,400 12,834

C#*D#*E#*F#6 93,300 0,050 2,400 11,196

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 45,816

T8 C. DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#9 78,600 0,050 2,400 9,432

C#*D#*E#*F#10 91,750 0,050 2,400 11,010

S SUMSUBTOTAL(G8:G10
)

11 Subtotal 20,442

TOTAL AMIDAMENT 66,258

m2 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de
revestiments i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent, col·locat convenientment. 

11 481RZT33

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

C1 REPARACIÓ BASE FAÇANES UT LONG. ALÇADA

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera oest 117,800 0,250 29,450

C#*D#*E#*F#4 vorera est 48,200 0,250 12,050

C#*D#*E#*F#5 30,900 0,250 7,725

C#*D#*E#*F#6 28,500 0,250 7,125

T7 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#8 vorera nord 48,000 0,250 12,000

C#*D#*E#*F#9 vorera sud 47,500 0,500 23,750

TOTAL AMIDAMENT 92,100

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
CLAVEGUERAMSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I,
armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

1 FD5JZG5E

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

C1 CAIXA PER EMBORNAL_obra de
fàbrica

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

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 125

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

2 FD5ZZCA4

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

C1 REIXA PER EMBORNAL_obra de
fàbrica_reixa tipus BCN P7 (plataforma
única)

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb davanter sifònic, de dimensions exteriors aproximades
160x50 cm i 105 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb sortida per tub de Ø250. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funiconament.

3 FD5JZF0E

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

C1 CAIXA PER EMBORNAL_prefabricada

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

T4 C/ DE L'AURORA

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 6,000

C#*D#*E#*F#8 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de
la reixa 735x282 mm, col·locat amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície d'absorció, amb gravat
antilliscant superficial, revestida amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de gruix. La reixa ha de complir amb
la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

4 FD5ZZCOF

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

C1 REIXA PER
EMBORNAL_prefabricada_tipus Mare
C250 model 5122 de Cofunco

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

T4 C/ DE L'AURORA

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 6,000

C#*D#*E#*F#8 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 126

u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de
la tapa 449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb
la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

5 FD5ZZMOF

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

C1 TAPA CEGA PER
EMBORNAL_prefabricada_model M-2
de Fundició Fàbregas

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

T4 C/ DE L'AURORA

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 6,000

C#*D#*E#*F#8 EMBORNAL SENZILL_maó massís +
reixa BCN P7

-1,000 -1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó
armat, inclòs encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol diàmetre, formació de
mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els
materials i treballs necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.

6 FDD2Z010

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

C1 POUS_120x120 mides interiors_formigó
in situ

UT ALÇADA

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 1_cota +103,32 (alçada total 1,70 m) 1,700 1,700

C#*D#*E#*F#4 2_cota +102,27 (alçada total 1,80 m) 1,800 1,800

TOTAL AMIDAMENT 3,500

u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

7 FDDZS005

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

C1 GRAÓ PER POU DE REGISTRE UT POU UT GRAONS

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 1_cota +103,32 (alçada total 1,70 m) 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 2_cota +102,27 (alçada total 1,80 m) 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i
la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

8 FDDZZTD4

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

C1 TAPES POUS Ø700 mm_MARC
APARENT (pav. peces)

EUR
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 127

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

C#*D#*E#*F#4 pous existents que es mantenen 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El
bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic
antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

9 FDDZZTC4

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

C1 TAPES POUS Ø700 mm_SENSE
MARC APARENT (pav. asfalt)

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 pous existents que es mantenen 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació de connexions amb clips enganxats o
mecànics a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i
Plec de Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el
col·lector existent per tal de garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta realització del by-pass i la seva posterior retirada.

10 ED7FZ562

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

C1 CLAVEGUERÓ PVC Ø250 UT LONG.

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

3 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#4 per nou traçat del col·lector 7,000 7,000 49,000

C#*D#*E#*F#5 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 17ut = 9ut)

9,000 7,000 63,000

C#*D#*E#*F#7 - EMBORNALS 3,000 3,000 9,000

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

T9 C. DE L'AURORA

10 - ESCOMESES EDIFICIS

C#*D#*E#*F#11 previsió claveguerons en mal estat (50%
de 13ut = 7ut)

7,000 7,000 49,000

C#*D#*E#*F#13 - EMBORNALS 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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AMIDAMENTS Pàg.: 128

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació de connexions amb clips enganxats o
mecànics a tubs de tots els diàmetres, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions de DUB.
S'inclou tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el col·lector existent per tal
de garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta realització del by-pass i la seva posterior retirada.

11 ED7FZ762

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

C1 COL·LECTOR PVC Ø400 LONG.

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 entre Travessera i c/ de l'Aurora 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 des de pou nou davant porta núm. 28 a
pou nou final del carrer (en fase c/ de
Barcelona)

40,000 40,000

T5 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#6 des de pou nou al c/ de Ferrer i Guàrdia
a pou existent del c/ de Barcelona

60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 145,000

u Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó Ø300 i Ø400.
Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

12 F21DZCN1

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

C1 A_CONNEXIÓ COL·LECTOR
EXISTENT FORMIGÓ A POU NOVA
CONSTRUCCIÓ

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 col·lector existent de formigó Ø300 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. Inclou
talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

13 F21DZCN2

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

C1 B_CONNEXIÓ EMBORNAL NOU A
COL·LECTOR EXISTENT FORMIGÓ

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 clavegueró embornal Ø250 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250
mm. El punt de connexió és existent, només cal embocar el nou clavegueró i segellar. Inclou peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

14 F21DZCN3

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

C1 C_CONNEXIÓ ESCOMESA EDIF
NOVA A COL·LECTOR EXISTENT
FORMIGÓ

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 clavegueró escomesa Ø250 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø400. Inclou formació de forat en pou
existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

15 F21DZCN4

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

C1 D_CONNEXIÓ COL·LECTOR NOU
PVC A POU EXISTENT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 col·lector pvc Ø400 1,000 1,000

T4 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#5 col·lector pvc Ø400 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Connexió de clavegueró existent d'escomesa dels edificis a col·lector nou de PVC de Ø400 mm. Inclou peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

16 F21DZCN6

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

C1 F_CONNEXIÓ ESCOMESA EXISTENT
EDIF. - COL·LECTOR NOU PVC

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 nou col·lector de PVC quan no modifica
el traçat

7,000 7,000

T4 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#5 nou col·lector de PVC quan no modifica
el traçat

13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a 3 m de profunditat com a màxim, de 14 cm de gruix, de
maó massís, arrebossat i lliscat per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6. Inclou solera de formigó de
120x120x15 cm, formació de mitja canya d'emmotllament del tubs, formació de forats passatubs en els laterals del pou, per
a tubs de qualsevol diàmetre, graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra; bastiment i tapa abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el paviment és de peces i
sense marc aparent quan el paviment és asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial, compliment de la norma AENOR RP 0023,
pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons especificacions de detalls de projecte.

17 2DB1ZCMA

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

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 130

C1 POUS DE CONNEXIÓ 70x70 cm UT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

T4 C/ DE L'AURORA

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
AIGUASUBCAPÍTOL 05
BOQUES DE REGTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de boques de reg, des del punt de connexió fins a comptador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i
mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i
companyia subministradora.

1 FJSZZG1R

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

C1 ESCOMESA PER BOQUES DE REG

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de 120x60x60 amb comptador DN40, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments
i tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

2 FJSDZZGC

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

C1 COMPTADOR BOQUES REG

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de 120x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

3 FJSDZT0G

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

C1 COMPTADOR BOQUES REG

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 131

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

4 FJSDZG0G

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

C1 PERICÓ AMB VÀLVULES

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 PAS CALÇADA 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm,pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa de fosa
classe D-400. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

5 FJSDZPRG

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

C1 PERICÓ SENSE VÀLVULES

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

6 FFB28455

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

C1 TUB Ø50mm

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 de c/ Major a c/ de Barcelona 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#4 connexió a Travessera 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa

7 FG21ZT50

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

C1 TUB Ø110mm

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 de c/ Major a c/ de Barcelona 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#4 connexió a Travessera 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

8 FDG3Z457

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

C1 CANALITZACIONS ENCREUAMENTS LONG.

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 132

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - BOQUES DE REG

C#*D#*E#*F#4 zona creuament Travessera 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#6 c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

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 canonada,
per a malla senyalitzadora

9 FDGZU010

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

C1 BANDA DE SENYALITZACIÓ

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 de c/ Major a c/ de Barcelona 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#4 connexió a Travessera 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

10 FJS1U065

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

C1 BOQUES REG

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
AIGUASUBCAPÍTOL 05
AIGUA POTABLETITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de
camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z457

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - AIGUA POTABLE

C#*D#*E#*F#4 zona creuament Travessera 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 8,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 133

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

2 FJSDZA0G

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - AIGUA POTABLE

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

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 6,000

T8 C/ DE L'AURORA

9 - AIGUA POTABLE

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

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
ENLLUMENATTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat
dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
de registre de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents partides :

1 K6000006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i tapat de regates i
forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH04001B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 18 W
de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada i en funcionament.

3 EHLCC015

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

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

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 134

U Subministrament i col·locació de cofred  de plàstic  grau de protecció IP 44 amb fusibles4 EHLCC01C

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Subministrament i col·locació de cofred  de plàstic  grau de protecció IP 44 amb fusibles i caixa de derivació5 EHLCC01D

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent.
Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

1 K6000072

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i
forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH04202B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

3 EG31Z354

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

C#*D#*E#*F#1 LINIA 4 460,800 460,800

TOTAL AMIDAMENT 460,800

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
POSTA A TERRATITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 135

U Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat
dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Industria. Composta per les següents partides :

1 K6000035

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada.

2 HH04003B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures

3 EGD31100

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de 0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i soterrada4 EGD2111D

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

M Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de 1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra5 EG380907

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

C#*D#*E#*F#1 84,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 06
CREUAMENTSTITOL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z657

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 C/ DE L'AURORA

3 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#4 zona creuament c/ de Ferrer i Guàrdia 1,000 6,000 6,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 136

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ DE L'AURORA

3 - ENLLUMENAT

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5Z677

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

C1 CANALITZACIÓ ENCREUAMENTS LONG.

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - ENDESA

C#*D#*E#*F#4 c/ de Ferrer i Guàrdia 5,000 6,000 30,000

T6 C/ DE L'AURORA

7 - ENDESA

C#*D#*E#*F#8 c/ de Barcelona 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - ENDESA

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 5,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 10,000

T7 C/ DE L'AURORA

8 - ENDESA

EUR
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 137

C#*D#*E#*F#9 creuaments calçada 2,000 1,000 2,000

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

S SUMSUBTOTAL(G6:G10
)

11 Subtotal 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 08
TELEFÒNICATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3 tubs de ø40 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i
feines necessaris.

1 FDG5ZT01

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

C1 CANALITZACIÓ TELEFÒNICA LONG.

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera oest 121,000 121,000

5 - RASES CREUAMENTS

C#*D#*E#*F#6 zona creuament Travessera 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 zona creuament c/ de l'Aurora 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 24,000 24,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G8)9 Subtotal 169,000

T11 C/ DE L'AURORA

12 - RASES CREUAMENTS

C#*D#*E#*F#13 c/ de l'Aurora 1,000 13,000 13,000

S SUMSUBTOTAL(G10:G1
3)

14 Subtotal 13,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#4 creuaments calçada 2,000 4,000 8,000

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 9,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 138

T8 C/ DE L'AURORA

9 - TELÈFON

C#*D#*E#*F#10 creuaments calçada 2,000 1,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova xarxa soterrada. Inclou arqueta i cablejat fins a punt de
connexió interior. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons indicacions de la companyia i la DEO.

3 FDK2ZT17

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

C1 ADAPTACIÓ ESCOMESA UT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 vorera
oest_38,34,32,28,26,24,22,20,18,16+16
,14,12,10,8,6,placeta

17,000 17,000

C#*D#*E#*F#4 vorera est_cantonada,11-9,7,5,3,1 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 23,000

T7 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#8 vorera nord_14,10,8,6,6?,4,cantonada 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#9 vorera sud_13-11,9,7,5,3,1 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G6:G9)10 Subtotal 13,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 08
FIBRA ÒPTICATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

1 FDG5ZE01

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

C1 CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA LONG.

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - RASES LATERALS

C#*D#*E#*F#4 vorera est 120,000 120,000

5 - RASES CREUAMENTS

C#*D#*E#*F#6 zona creuament Travessera 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 zona creuament c/ de l'Aurora 1,000 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G7)8 Subtotal 137,000

T10 C/ DE L'AURORA

11 - RASES LATERALS

EUR
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C#*D#*E#*F#12 vorera sud 50,000 50,000

S SUMSUBTOTAL(G9:G12
)

13 Subtotal 50,000

TOTAL AMIDAMENT 187,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

2 FDK2ZE17

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

C1 ARQUETES UT ARQUETES UT
CREUAMENTS

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

3 - FIBRA ÒPTICA

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

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 9,000

T8 C/ DE L'AURORA

9 - FIBRA ÒPTICA

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

S SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

11 Subtotal 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

1 FBB11251

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

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 C/ DE L'AURORA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

2 FBB21501

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

C#*D#*E#*F#1 cartell informatiu àrees aparcament 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

3 FBB21201

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

C1 PLAÇA APARCAMENT MINUS UT

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada al senyal

4 FBB32620

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

C1 PLAÇA APARCAMENT MINUS UT

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Recol·locació de senyal de trànsit5 FBB1Z251

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

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 C/ DE L'AURORA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb
fixacions mecàniques a la façana.

6 FBBZZP20

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

C#*D#*E#*F#1 cartell informatiu àrees aparcament 1,000 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#3 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#4 plaça minus 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#5 a recol·locar 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#6 C/ DE L'AURORA 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#7 a recol·locar 2,000 3,600 7,200

TOTAL AMIDAMENT 39,600

m2 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

7 FBA3ZT10

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

C1 PINTAT PLAÇA APARCAMENT MINUS UT SUPERF. Total

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
EQUIPAMENTSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm d'amplada i 50 cm
d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locada sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm.
Inclou mitja canya interior, col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa abatible d'acer galvanitzat amb pletines de
40x8 mm, recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

1 FD5KZERR

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

C1 CAIXA PER RECOLLIDA AIGUA
PLUJA

UT LONG.

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M1.2_ESCOCELL 193x120 1,000 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de 193x120 cm amb alçada
variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

2 F991ZM12

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

C1 ESCOCELL 193x120 UT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de 140x90 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a
l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet
i acabat segons projecte.

3 FQB1ZDDD

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

C1 JARDINERA 140x90 UT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els cantells arrodonits amb radi 2 cm, col·locat.4 FQ14Z020

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

C1 BANC DE PEDRA GRANÍTICA
90x60x45 cm

UT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada
ancorada amb dau de formigó

5 FQ21ZT65

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

C1 PAPERERA UT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
JARDINERIASUBCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre segons
projecte

1 FR43Z0A4

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

C1 A4_GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria
orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8
mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot
lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada,
retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg,
càrrega de les terres sobrants a camió i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

2 FR61ZG69

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

C1 PLANTACIÓ ARBRE UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 A4_GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

3 FRZ22C23

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

C1 PLANTACIÓ ARBRE UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 A4_GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l4 FR491633

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

C1 Ar1_ABELIA GRANDIFLORA UT JARD UT Ar1 /
JARDINERA

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M2.3_JARDINERA 120x60 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 l5 FR4GZF34

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

C1 Ar3_PITTOSPORUM TOBIRA NANA UT UT Ar3 /
ESCOCELL

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M1.2_ESCOCELL 190x120  (2,28 m2 _
4ut / m2 = 10 ut)

1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l6 FR4HZP23

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

C1 Ar6_SYRINGA VULGARIS UT UT Ar6 /
JARDINERA

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M2.3_JARDINERA 140x90  (1,26 m2 _
4ut / m2 = 5 ut)

2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

7 FR662221

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

C1 PLANTACIÓ ARBUST UT

T2 C. DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 Ar1_ABELIA GRANDIFLORA 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Ar3_PITTOSPORUM TOBIRA NANA 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 Ar6_SYRINGA VULGARIS 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria orgànica, amb textura franca i bona capacitat de drentatge,
exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes
i contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

8 FR3PZG02

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

C1 TERRA DE PLANTACIÓ UT LONG. AMPLADA GRUIX

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M2.3_JARDINERA 140x90 2,000 1,400 0,900 0,450 1,134

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,134

m3 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals9 FR3PF054

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

C1 TORBA UT LONG. AMPLADA GRUIX

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M2.3_JARDINERA 140x90 2,000 1,400 0,900 0,100 0,252

TOTAL AMIDAMENT 0,252

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals10 FR3P9184

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

C1 GRAVA UT LONG. AMPLADA GRUIX

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M2.3_JARDINERA 140x90 2,000 1,400 0,900 0,100 0,252

TOTAL AMIDAMENT 0,252

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals

11 FR3A7010

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

C1 CONDICIONAMENT UT LONG. AMPLADA

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M2.3_JARDINERA 140x90 2,000 1,400 0,900 2,520

TOTAL AMIDAMENT 2,520

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir12 F7B451E0

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

C1 GEOTEXTIL UT LONG. AMPLADA

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M2.3_JARDINERA 140x90 2,000 1,400 0,900 2,520

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,520

m2 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

13 FR3SZ0B4

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

C1 ACABAT SUPERFICIAL UT LONG. AMPLADA

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 M1.2_ESCOCELL 190x120 1,000 1,900 1,200 2,280

C#*D#*E#*F#5 M2.3_JARDINERA 140x90 2,000 1,400 0,900 2,520

EUR





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Quadre de preus 1 i 2 
 



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€517,24u2963Z201 Formació d'accés al Centre Cívic des de l'Av. de Catalunya, amb rampa de 1,25 m2 de peces de
formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, tipus Tegula Six, color arena, de Breinco o similar
equivalent, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i
marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant i replà de 3,00 m2 de peces de marbre blanc de 30x30x4 cm amb
acabat abuixardat, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment i reblertes amb sorra de marbre blanc i
ciment blanc. Inclou subbase de tot-ú de 15 cm de gruix, solera de formigó de 15 cm; ajustaments
en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin
afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 1

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€8.624,88u2963Z202 Formació d'accés al Centre Cívic des de Treavessera, amb 37,00 m2 de paviment de peces de
marbre blanc de 30x20x4 cm, amb acabat abuixardat, 5 graons de bloc massís de pedra de marbre
blanc, de secció 32x18 cm, amb el cantell bisellat i acabat abuixardat, inclou rebaix longitudinal de
50x20 mm a 5 cm del cantell per inserció de peça negra de 50x20 mm i 1,65 m2 de paviment
indicatiu per invidents just abans dels graons, tot col·locat amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada
líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment i reblert de
junts amb sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou reblert de tot-ú per a formació de nivell,
solera de formigó de 15 cm de gruix inclòs formació de graonat, formació de muret de formigó
armat de 20 cm de gruix per tancar el desnivell lateral, fonaments del muret i aplacat del muret amb
peces de marbre blanc de 30 cm d'amplada i 5 cm de gruix, amb longitud variable, agafades amb
adhesiu, formació de canal de 5 cm d'amplada per evacuació de l'aigua i impermeabilització sota
paviment quan aquest es troba sobre aparcament existent. Inclou tots les materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls i
especificacions de la DF.

P- 2

(VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€344,51u2DB1ZC26 Formació de base per a pou quadrat de resalt de 70x70 cm (mides interiors), amb solera de formigó
de 150x150 cm i 20 cm de gruix, solera de llambordins de granit de 15 cm a l'interior del pou, colze
a 45º de Ø300 per embocadura de tub de PVC de Ø300 col·locat en vertical per l'exterior del pou i
connectat a col·lector existent de formigó armat. Inclou connexió del col·lector existent de formigó
amb el tub vertical de PVC, tub i colze de PVC, reblert lateral del tub amb formigó amb un gruix
mínim de 15 cm, reblert mitja canya de formigó per a recolzament del colze, segellats i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 3

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

€1.527,87u2DB1ZCMA Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a 3 m de profunditat com a màxim,
de 14 cm de gruix, de maó massís, arrebossat i lliscat per dins i esquerdejat per fora amb morter de
ciment 1:6. Inclou solera de formigó de 120x120x15 cm, formació de mitja canya d'emmotllament
del tubs, formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol diàmetre,
graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra; bastiment i tapa abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el paviment és de
peces i sense marc aparent quan el paviment és asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència
especial, compliment de la norma AENOR RP 0023, pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb
junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons especificacions de detalls de projecte.

P- 4

(MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€3.916,65u3911ZP01 Formació de parterre de 6,20 m2 en el creuament entre els carrer de Barcelona i Travessera amb
peces especials de pedra granítica, acabat polit, amb els cantells arrodonits, col·locades sobre
base de formigó. Inclou peces tipus vorada de 80x30x20 cm, tipus vorada corba de 30 cm
d'amplada i 20 cm de gruix, tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i altres peces de mides
especials en encontres amb façana; impermeabilització de la paret de façana amb làmina de butil i
làmina de nòduls de polietilè amb 2 geotextils; segellat de les juntes entre peces per la cara interior
del parterre i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detalls de projecte.

P- 5

(TRES MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€13.841,04u3911ZP02 Formació de parterre de 25,40 m2 en el creuament entre els carrer de Barcelona i de Ferrer i
Guàrdia amb peces especials de pedra granítica, acabat polit, amb els cantells arrodonits,
col·locades sobre base de formigó. Inclou peces tipus vorada de 80x25x20 cm, peces especials
rectes i corbes de 60 cm d'amplada i 20 cm de gruix, d'alçada variable entre 60 cm i 130 cm, peça
corba per a formació de font, de 20 cm de gruix i 130 cm d'alçada, amb forats per a l'aixeta de la
font, 2 peces horitzontals especials de contorn corbat per a base de la font, peces tipus banc amb
blocs de 60x60x50 cm i peces corbes 40x20 cm amb vorada de xapa galvanitzada de 20x8 mm en
contorn de façana; inclou 1 escocell de pedra granítica de perímetre corbat amb peces de 20 cm de
gruix i 2 escocells d'acer galvanitzat de perímetre corbat, un a la part superior del parterre i l'altre a
la part inferior; impermeabilització de la paret de façana amb làmina de butil i làmina de nòduls de
polietilè amb 2 geotextils; segellat de les juntes entre peces per la cara interior del parterre i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detalls de projecte.

P- 6

(TRETZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€50,43m2481RZT33 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de les voreres, amb
arrencada i repicat de revestiments i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels
accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, i posterior reposició
amb un acabat igual a l'existent, col·locat convenientment. 

P- 7

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€158,64mEB12Z8BE Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà superior de tub rectangular d'acer de secció
50x30 mm, amb paret gruixuda i arestes arrodonides, fixat a muntants cada 130 cm
aproximadament mitjançant passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm; muntats de doble
L50.40.4 mm de xapa d'acer corten doblada, fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a l'estructura
de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer inoxidable amb placa base, fixada
mecànicament a paviment. Inclou passamà a una alçada de 60 cm en el tram de les escales. Tot
l'acer serà tractat de la següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat
acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

P- 8

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€68,70mEB12ZCBE Passamà metàl·lic de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret gruixuda i arestes
arrodonides, fixat cada 130 cm aproximadament mitjançant passamà torsionat d'acer corten de
40x6 mm, fixat a paret. Tot l'acer serà tractat de la següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb
Pentol; 3. Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de
projecte.

P- 9

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€317,50uED351840 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

P- 10

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€10,53mED5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 11
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€55,70mED7FZ414 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou connexions, segelllats i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 12

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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€69,49mED7FZ562 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb
graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou compactació de la base de la rasa prèvia col·locació
del llit de graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics a tubs de tots els
diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els materials
i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
projecte i Plec de Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el col·lector existent per tal de garantir el servei
de la xarxa durant la col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta realització del by-pass i la seva posterior retirada.

P- 13

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€154,42mED7FZ762 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb
graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou compactació de la base de la rasa prèvia col·locació
del llit de graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics a tubs de tots els
diàmetres, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de
Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà per a formació de by-pass en el col·lector existent per tal de garantir el servei de la xarxa
durant la col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
realització del by-pass i la seva posterior retirada.

P- 14

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€12,31mEF22L611 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

P- 15

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€28,88mEF22L911 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

P- 16

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

€4,53mEG31Z354 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

P- 17

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€6,14mEG31Z654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

P- 18

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€10,83MEG380907 Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de 1x35 mm2 i muntat en malla
de connexió a terra

P- 19

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€53,14UEGD2111D Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de 0,2 m2 de superfície, de 2 mm de
gruix i soterrada

P- 20

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€37,52UEGD31100 Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional
de motlle de grafic per a soldadures

P- 21

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€3.527,01UEGHM1001 Subministrament i col·locació de quadre eléctric per enllumenat exterior, segons esquemes unifilars
del projecte amb proteccions diferencials i magnetotermiques,amb caixa de
seccionament,escomesa directa segons normes de la companyia i mòdul de distribució contra
sobtensions permanents i transitòries,diferencials autorearmable, comunicació GSM amb
comandament per PLC OMRON SYSMAC i analitzador de xarxes CSQ,contacte de porta
oberta,antena exterior.armari de tres portes d'acer inoxidable o be dues, model MONOLIT de la
marca ARELSA

P- 22

(TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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€588,29UEHLCC015 Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb carcasa metalitzada i
projector de leds de 18 W de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.

P- 23

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

€28,01UEHLCC01B Connexió a les noves linies elèctriques de enllumenat existent,inclou tots els elements necessaris
per la seva col·locació,instal·lació i posada en funcionament.

P- 24

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€68,05UEHLCC01C Subministrament i col·locació de cofred  de plàstic  grau de protecció IP 44 amb fusiblesP- 25
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€73,77UEHLCC01D Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de protecció IP 44 amb fusibles i caixa de
derivació

P- 26

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€598,69UEHLCC021 Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb carcasa metalitzada i
projector de leds de 33 W de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.

P- 27

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€91,68UEHLCZ021 Desplaçament de columna existent, inclòs cablejat, arquetes i connexionat. Inclou tots els materials
i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 28

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€257,69uEJ28Z010 Aixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de llautó, muntada superficialment, pulit, amb
un broc i palanca d'accionament. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 29

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€28,49m3F2135123 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 30

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€3,95mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 31

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€6,10m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 32

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€3,66m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 33

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€5,17mF219FBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 34

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€7,61mF219FFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 35

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€3,11m2F219ZAC5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 36

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€3,34m2F219ZAG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 37

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€271,57uF219ZCAT Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc de paviment; càrrega, transport i
deposició de runa en centre autoritzat i reposició del paviment. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. 

P- 38

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€5,77mF219ZR05 Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 39

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€988,00uF219ZTOP Topògraf present en l'execució de les cates de localització de serveis existents. Inclou elaboració
de plànol de serveis existents. Tot inclòs. 

P- 40

(NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)

€16,97mF21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 41
(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€7,94mF21DZ122 Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans
necessaris per a la correcta execució de la partida, inclòs tall del tub de formigó amb serra de disc. 

P- 42

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€9,60mF21DZ1J2 Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, d'obra de fàbrica, amb
solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida.

P- 43

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€340,94uF21DZCN1 Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de
formigó Ø300 i Ø400. Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots
els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 44

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

€303,50uF21DZCN2 Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm. Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots
els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 45

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€146,71uF21DZCN3 Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector existent de formigó. Diàmetre
dels claveguerons Ø250 mm. El punt de connexió és existent, només cal embocar el nou
clavegueró i segellar. Inclou peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 46

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€362,84uF21DZCN4 Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø400. Inclou
formació de forat en pou existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 47

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

€396,99uF21DZCN5 Connexió de col·lector nou de formigó a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de formigó Ø600.
Inclou formació de forat en pou existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 48

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€146,71uF21DZCN6 Connexió de clavegueró existent d'escomesa dels edificis a col·lector nou de PVC de Ø400 mm.
Inclou peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 49

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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€217,49uF21DZG02 Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent amb els mitjans
necessaris, tabicat del clavegueró amb formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P- 50

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€5,06uF21DZT01 Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

P- 51

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€211,74uF21DZU02 Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de profunditat, de qualsevol material,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 52

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

€4,23mF21DZZ22 Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels habitatges, de formigó vibropremsat,
pvc o polipropilè, de qualsevol diàmetre fins a 300 mm, amb solera de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 53

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€80,39uF21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 54

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€165,71uF21HZ641 Col·locació de columna existent en bidó de plàstic reblert de formigó, inclòs part proporcional
d'instal·lació de cablejat provisional i la posterior retirada, càrrega i transport de runa a abocador.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
en funcionament.

P- 55

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

€29,76uF21HZT41 Arrencada de llumenera exterior i braç mural, a una alçària <= 10 m, amb els accessoris i elements
de subjecció, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 56

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

€10,61uF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 57

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€4,42uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 58

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€7,36uF21QQB01 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

P- 59

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€10,61uF21QZ121 Retirada de jardinera, amb càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 60

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€23,35uF21QZB01 Retirada de pilona automàtica, enderroc de tots els elements inclòs daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 61

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

€13,57uF21QZC01 Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 62

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€23,03uF21QZCMA Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 63

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€10,03uF21QZP01 Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor

P- 64

(DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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€12,54uF21QZPC1 Desmuntatge de postes de formigó, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor

P- 65

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€13,12uF21RZ060 Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels.P- 66
(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€6,43m3F221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 67

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€8,60m3F222Z223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les
ajudes necessàries

P- 68

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€10,34m3F222Z243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg, incloses les
ajudes necessàries

P- 69

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,38m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 70
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,98m2F227Z00F Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de vianants, compactació del 95% PMP- 71
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€10,57m3F228Z010 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de 25 cm com a màxim
les rases d'ampalda inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta.
Inclou el subministrament de la terra tolerable, el subministrament i col·locació de bandes de
senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les
companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 72

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€22,11m3F228ZC00 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant. Inclou el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de
bandes de senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de
les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 73

(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€2,12m3F241Z063 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics

P- 74

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€2,12m3F2R3Z039 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P- 75

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€2,56m3F2R5Z267 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina

P- 76

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€208,00m3F2RA7M00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 77

(DOS-CENTS VUIT EUROS)

€8,32m3F2RAZ3G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 78

(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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€71,95m3F315Z1H3 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

P- 79

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€2,36m2F7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 80

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€26,23m3F921Z01J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, amb granulometria
inferior a 1/3 del gruix de la capa a estendre.

P- 81

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

€93,63m3F936ZC31 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de canal
mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs
estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de rigola o
embornal.

P- 82

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€50,39mF961Z8GD Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot inclòs.P- 83
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€16,17mF974Z3EA Rigola de material i mides a les existents, col·locada. Tot inclòs.P- 84
(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€568,77mF981ZC9F Gual per a vianants, de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana, acabat
flamejat, format per rampes de peces de 90x40x8 cm i peces de 60x40x8 cm amb relleu abotonat
per a invidents per a marcar el límit de la calçada, inclòs part proporcional de peces de caps de
gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.

P- 85

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€393,54mF981ZG9F Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana, acabat
flamejat, format per rampes de peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces de caps de
gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.

P- 86

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

€188,62m2F981ZM9F Paviment de peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per peces de 130x40x8
cm, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió. Inclou formació de forats per col·locació de papereres, semàfors,
senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 87

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€412,11uF991ZM11 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x140 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a
l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 88

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€393,37uF991ZM12 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a
l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 89

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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€360,32uF991ZM13 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x90 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a
l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 90

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

€256,17uF991ZM14 Escocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de diàmetre
120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i
anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 91

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€2,47m2F9A1Z01F Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló. Inclou estesa i retirada del sauló. P- 92
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€63,13mF9B1Z205 Formació de llínia de detenció de vehícles amb llambordes de pedra de marbre blanc de 10x10x8
cm, amb acabat abuixardat, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm
amb sorra de marbre blanc i ciment blanc, separadors de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 93

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€38,63m2F9E1Z10N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:3 (M-15) i ciment pòrtland espolvorejat superficialment i beurada
de ciment pòrtland

P- 94

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€64,79m2F9F1ZC11 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i
15% aprox., tipus Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter
de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus
PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 95

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€62,95m2F9F1ZINV Paviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm, amb estriat tàctil per a invidents, tipus Llosa
Vulcano (crossing), color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI
PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 96

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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€63,30m2F9F1ZMAJ Paviment de peces de formigó iguals a les existents a l'extrem est del c. Major i a la part nord del c.
de Barcelona, de mides 40x20x8 cm i 20x10x8 cm, de Breinco, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI
PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 97

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€32,42mF9F5ZP11 Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color
negre, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada
líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat
perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i
marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes,
separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de
totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 98

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€30,17mF9F5ZPZ1 Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano,
color arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou tall de peces i
peces especials per a entrega a embornals sempre que sigui necessari segons projecte, reblert de
junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb
varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes
de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 99

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€30,45mF9F5ZPZ2 Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano,
color negre, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou tall de peces i
peces especials per a entrega a embornals sempre que sigui necessari segons projecte, reblert de
junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb
varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes
de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 100

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€90,78tF9H1Z251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per
conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada
per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
especificacions del fabricant.

P- 101

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€89,22tF9H1ZB51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per
conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada
per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
especificacions del fabricant.

P- 102

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€37,33mF9H1ZGUA Formació de gual per a vehícles, 120 cm d'amplada, amb mescla bituminosa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. 

P- 103

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€0,49m2F9J12P60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2P- 104
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€0,34m2F9J13J30 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2P- 105
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,03m2FBA3ZT10 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat no reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 106

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€39,42uFBB11111 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 107

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€46,13uFBB11251 Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 108

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€14,78uFBB1Z251 Recol·locació de senyal de trànsitP- 109
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€49,11uFBB21201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 110

(QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€78,08uFBB21501 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 111

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€41,20uFBB32620 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada al senyal

P- 112

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€36,67mFBBZZP20 Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix, per a senyalització
vertical, col.locat amb fixacions mecàniques a la façana.

P- 113

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€1.892,92UFBS2Z0D0 Subministrament i col·locació de semàfor nou, de característiques definiedes en projecte. Inclou
semàfor amb òptica de leds, bàcul, fonament, elements de connexionat i programació i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 114

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

€293,44uFBS2ZZ30 Desplaçament i recol·locació de semàfor, totalment muntat i connexionat, inclòs cablejat, arquetes,
elements de subjecció necessaris, inclòs fonaments de formigó, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. 

P- 115

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€250,87uFD5JZF0E Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb davanter sifònic, de dimensions
exteriors aproximades 160x50 cm i 105 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15
cm, amb sortida per tub de Ø250. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en funiconament.

P- 116

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€253,55mFD5JZG5E Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols amb barres corrugades
d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte.

P- 117

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

€196,86mFD5KZERR Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm
d'amplada i 50 cm d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
col·locada sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm. Inclou mitja canya interior, col·locació
de geotextil i rebliment de graves; tapa abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8 mm,
recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

P- 118

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€117,09mFD5KZT5E Formació de canal interceptor, de 30 cm d'amplada i 33 cm d'alçada mínima (mides interiors), amb
parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada
segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa
de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de pendents i
formació de mitjacanya en tot el perímetre i adequació de l'entrega de la caixa de l'embornal
existent al canal d'obra, amb els materials i mitjans necessaris. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

P- 119

(CENT DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€122,20mFD5ZZBA4 Reixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO, classe D400, col·locada amb morter. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de
detalls de projecte.

P- 120

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

€117,85uFD5ZZCA4 Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a embornal de 70x30 cm,
col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte.

P- 121

(CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€106,55uFD5ZZCOF Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, tipus Mare C250 model 5122 de
Cofunco, dimensions de la reixa 735x282 mm, col·locat amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70
dm2 de superfície d'absorció, amb gravat antilliscant superficial, revestida amb tractament
epoxi-poliéster de mínim 100 micres de gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE
EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 122

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€78,31uFD5ZZGA4 Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres inclinades, tipus
Barcelona 1, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la
normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023 i han d'estar homologats per
CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 123

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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€94,71uFD5ZZMOF Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició
Fàbregas, dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat
pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament
AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 124

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€107,27mFD78Z385 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb
graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou compactació de la base de la rasa prèvia col·locació
del llit de graveta, formació de connexions a tubs de tots els diàmetres, inclòs formació de forat amb
broca de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions de DUB.

P- 125

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

€11,96mFD7JZ145 Clavegueró amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 110 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

P- 126

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€354,17mFDD2Z010 Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de
gruix, de formigó armat, inclòs encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a
tubs de qualsevol diàmetre, formació de mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en
la tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs necesaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.

P- 127

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€496,12mFDD2Z534 Paret per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de gruix 14 cm de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6. Inclou part
proporcional de formació de base d'assentament del pou sobre pou de formigó armat construït in
situ, inclòs part proporcional de peces especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte

P- 128

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€18,07uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

P- 129

(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€384,91uFDDZZTC4 Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus
Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma
AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de
detalls de projecte.

P- 130

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

€384,91uFDDZZTD4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP
0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb
sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 131

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

€14,72mFDG3Z457 Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó
de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

P- 132

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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€12,88mFDG5Z457 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del
cubilot.

P- 133

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€15,05mFDG5Z657 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua
per elevació del cubilot.

P- 134

(QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€36,71mFDG5Z677 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua
per elevació del cubilot.

P- 135

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€29,67mFDG5ZE01 Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior
de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

P- 136

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

€38,49mFDG5ZT01 Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3 tubs de ø40 mm, amb guies de
plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de
dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per
elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els
mitjans i feines necessaris.

P- 137

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€0,34mFDGZU010 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 canonada, per a malla senyalitzadora

P- 138

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€395,20uFDK2ZE17 Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre
solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot
complet i acabat segons plec de les companyies.

P- 139

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

€283,06uFDK2ZT17 Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova xarxa soterrada. Inclou arqueta i
cablejat fins a punt de connexió interior. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons indicacions de la companyia i la DEO.

P- 140

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

€48,64uFDKZZT54 Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de serveis i pous de
clavegueram, col·locat amb morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per adaptar
la tapa a la nova cota de paviment, amb maó massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou
pintat de tapa i marc i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons detall de projecte.

P- 141

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,37mFFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 142

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€8,50mFFB28455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 143

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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€3,82mFG21ZT20 Tub de PVC rígid de 63 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø40
mm en pas per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa

P- 144

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€6,42mFG21ZT50 Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø50
mm en pas per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa

P- 145

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€259,12uFJS1U065 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 146

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

€431,10uFJSDZA0G Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i
fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 147

(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€424,67uFJSDZG0G Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 148

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

€426,73uFJSDZGFG Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 3/4´´ mascle, de bronze, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 149

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€412,61uFJSDZPRG Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm,pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i
fons de grava i bastiment i tapa de fosa classe D-400. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 150

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€809,67uFJSDZT0G Pericó de 120x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze, pericó de paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

P- 151

(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€1.265,56uFJSDZZGC Pericó de 120x60x60 amb comptador DN40, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

P- 152

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€884,77uFJSDZZGF Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

P- 153

(VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€520,00uFJSZZG1F Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de connexió fins a comptador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet,
acabat i en funcionament segons projecte i companyia subministradora.

P- 154

(CINC-CENTS VINT EUROS)

€520,00uFJSZZG1R Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de boques de reg, des del punt de connexió
fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de
paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

P- 155

(CINC-CENTS VINT EUROS)

€494,30uFQ11ZG41 Subministrament i col·locació de Cadira Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 70 cm de
longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs taladre a paviment i reblert amb
resina i atornillat segons instruccions del fabricant i neteja. 

P- 156

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€604,56uFQ11ZT41 Subministrament i col·locació de Banc Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 190 cm de
longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs taladre a paviment i reblert amb
resina i atornillat segons instruccions del fabricant i neteja. 

P- 157

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€671,96uFQ14Z020 Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els cantells arrodonits amb radi 2 cm,
col·locat.

P- 158

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€219,83uFQ21ZT65 Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i
fixacions, col·locada ancorada amb dau de formigó

P- 159

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

€226,69uFQ31Z210 Reixa per a font, de geometria no regular, perímetre de directriu corba, de pletines d'acer inoxidable
AISI 316 mate, practicable, amb una superfície total de 1,16 m2, col·locada. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 160

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€228,19uFQ42ZE15 Pilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb
anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 970 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb
tractament superficial anticartells i antiengnaxines, model CITY REFORZADA de la marca ADO o
equivalent, ancorada amb dau de formigó. Inclou 2 bases d'acer galvanitzat per fixar la pilona, una
per col·locar la pilona en la seva ubicació principal i una altra col·locada prop de la façana per
guardar la pilona quan el pas estigui obert. 

P- 161

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€438,47uFQB1ZC13 Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de 120x60 cm i 65 cm
d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte,
treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 162

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€544,90uFQB1ZDDD Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de 140x90 cm i 65 cm
d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte,
treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 163

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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€587,47uFQB1ZZZZ Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de 140x110 cm i 65 cm
d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte,
treballada a taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 164

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€2.528,40uFQC2Z6MA Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i disseny segons especificacions de
l'Ajuntament de Parets i detalls de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat.

P- 165

(DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€78,18uFQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

P- 166

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€0,43m2FR3A7010 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

P- 167

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€136,04m3FR3P9184 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

P- 168

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€121,77m3FR3PF054 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manualsP- 169
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€114,42m3FR3PZG02 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria orgànica, amb textura franca i bona
capacitat de drentatge, exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i amb un PH
entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes i contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.

P- 170

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€86,81m3FR3PZSOL Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes vives d'orígen granític o calcari, de
granulometria 2-4 cm sense fins i 20% de terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un màxim
d'argiles del 20% i amb un 2-5% de matèria orgànica, lliure de patògens, males herbes i
contaminants. Inclou hidrogel o estabilitzador de sòls per mantenir l'estructura estable. 

P- 171

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€22,73m2FR3SZ0B4 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

P- 172

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

€126,00uFR43Z0A2 Subministrament de Ligustrum lucidum Variegatum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
amb guix de mides segons projecte

P- 173

(CENT VINT-I-SIS EUROS)

€120,00uFR43Z0A4 Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre segons projecte

P- 174

(CENT VINT EUROS)

€150,00uFR43Z0A6 Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 3 m d'alçada, en contenidor P- 175
(CENT CINQUANTA EUROS)

€2,20uFR43Z651 Subministrament de Ficus pumila en contenidor de 3 lP- 176
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€350,00uFR45Z0A1 Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de
mides segons projecte

P- 177

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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€166,00uFR45Z0A3 Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de
mides segons projecte

P- 178

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS)

€85,65uFR45Z0A5 Subministrament de Schinus molle de 3 m d'alçada, en contenidor P- 179
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€4,18uFR491633 Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 lP- 180
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€3,63uFR4DN438 Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 lP- 181
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€4,18uFR4GZF34 Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 lP- 182
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€3,86uFR4HZP23 Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 lP- 183
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€3,75uFR4JHM3C Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 lP- 184
(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€180,41uFR61ZG69 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 -
2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8
mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador
d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub
corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels
quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les terres sobrants a
camió i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

P- 185

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€4,18uFR662221 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

P- 186

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€943,65uFRE6ZGCM Partida alçada a justificar en concepte de manteniment de l'enjardinament durant un any, inclòs el
control de males herbes, tractament de plagues i malalties, podes per a formació d'enfiladisses,
proteccions d'arbres amb elements de fusta, replantació de les plantes que es morin, incorporació
d'adob si fos necessari i qualsevol altra feina de manteniment que sigui necessaria. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 187

(NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€39,02uFRZ22C23 Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de
12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú

P- 188

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€1.546,02uG3J2Z920 Subministrament i col·locació de bolo de pedra granítica, amb un volum entre 1 i 1,5 m3, amb els
cantells arrodonits.

P- 189

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€478,80UHH040003 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 190

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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€642,49UHH04001A Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 191

(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€786,99UHH04001B Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 192

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€199,99UHH04003A Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 193

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

€115,31UHH04003B Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 194

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€325,26UHH040042 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de quadres eléctrics. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 195

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

€545,94UHH040043 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 196

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

€1.602,45UHH042002 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura
i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 197

(MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€1.051,15UHH04202A Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura
i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 198

(MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€156,21UHH04202B Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura
i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

P- 199

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

€10,30m2K2194621 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 200

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€8,24m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 201

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€7,92mK219Z511 Enderroc d'esglaó de qualsevol tipus, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 202

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€1.404,80uK21GZE01 Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada
de tots els elements.

P- 203

(MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€1.306,00uK21PZ111 Retirada d'instal·lació aèrea de telefonia existent i càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada
de tots els elements.

P- 204

(MIL TRES-CENTS SIS EUROS)
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€0,00UK6000006 Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de registre de l'OGE i les
taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents partides :

P- 205

(ZERO EUROS)

€0,00UK6000026 Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria. Composta per
les següents partides :

P- 206

(ZERO EUROS)

€0,00UK6000035 Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria. Composta per
les següents partides :

P- 207

(ZERO EUROS)

€0,00UK6000072 Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent. Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols,
esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per
col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les
taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

P- 208

(ZERO EUROS)

€425,11uKQ41Z003 Pilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetre, col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obraP- 209
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

L´equip redactor:

Josep Miquel Roselló, arquitecte             Manel Sangenís, arquitecte
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u2963Z201 Formació d'accés al Centre Cívic des de l'Av. de Catalunya, amb rampa de
1,25 m2 de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent, reblert de junts de 6
mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la
junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant i replà de 3,00 m2 de peces de marbre blanc de
30x30x4 cm amb acabat abuixardat, col·locades amb morter de ciment 1:3
(M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment i reblertes amb sorra de
marbre blanc i ciment blanc. Inclou subbase de tot-ú de 15 cm de gruix, solera
de formigó de 15 cm; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin
afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 1  €517,24

Altres conceptes 517,24 €

u2963Z202 Formació d'accés al Centre Cívic des de Treavessera, amb 37,00 m2 de
paviment de peces de marbre blanc de 30x20x4 cm, amb acabat abuixardat,
5 graons de bloc massís de pedra de marbre blanc, de secció 32x18 cm, amb
el cantell bisellat i acabat abuixardat, inclou rebaix longitudinal de 50x20 mm a
5 cm del cantell per inserció de peça negra de 50x20 mm i 1,65 m2 de
paviment indicatiu per invidents just abans dels graons, tot col·locat amb
morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment i reblert de
junts amb sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou reblert de tot-ú per a
formació de nivell, solera de formigó de 15 cm de gruix inclòs formació de
graonat, formació de muret de formigó armat de 20 cm de gruix per tancar el
desnivell lateral, fonaments del muret i aplacat del muret amb peces de
marbre blanc de 30 cm d'amplada i 5 cm de gruix, amb longitud variable,
agafades amb adhesiu, formació de canal de 5 cm d'amplada per evacuació
de l'aigua i impermeabilització sota paviment quan aquest es troba sobre
aparcament existent. Inclou tots les materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls i
especificacions de la DF.

P- 2  €8.624,88

Altres conceptes 8.624,88 €

u2DB1ZC26 Formació de base per a pou quadrat de resalt de 70x70 cm (mides interiors),
amb solera de formigó de 150x150 cm i 20 cm de gruix, solera de llambordins
de granit de 15 cm a l'interior del pou, colze a 45º de Ø300 per embocadura
de tub de PVC de Ø300 col·locat en vertical per l'exterior del pou i connectat a
col·lector existent de formigó armat. Inclou connexió del col·lector existent de
formigó amb el tub vertical de PVC, tub i colze de PVC, reblert lateral del tub
amb formigó amb un gruix mínim de 15 cm, reblert mitja canya de formigó per
a recolzament del colze, segellats i tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida.

P- 3  €344,51

Altres conceptes 344,51 €
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u2DB1ZCMA Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a 3 m de
profunditat com a màxim, de 14 cm de gruix, de maó massís, arrebossat i
lliscat per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6. Inclou solera
de formigó de 120x120x15 cm, formació de mitja canya d'emmotllament del
tubs, formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de
qualsevol diàmetre, graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra; bastiment i tapa
abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el paviment és de peces i
sense marc aparent quan el paviment és asfàltic, de Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial, compliment de la norma
AENOR RP 0023, pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic
antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 4  €1.527,87

Altres conceptes 1.527,87 €

u3911ZP01 Formació de parterre de 6,20 m2 en el creuament entre els carrer de
Barcelona i Travessera amb peces especials de pedra granítica, acabat polit,
amb els cantells arrodonits, col·locades sobre base de formigó. Inclou peces
tipus vorada de 80x30x20 cm, tipus vorada corba de 30 cm d'amplada i 20 cm
de gruix, tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i altres peces de mides
especials en encontres amb façana; impermeabilització de la paret de façana
amb làmina de butil i làmina de nòduls de polietilè amb 2 geotextils; segellat
de les juntes entre peces per la cara interior del parterre i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte.

P- 5  €3.916,65

Altres conceptes 3.916,65 €

u3911ZP02 Formació de parterre de 25,40 m2 en el creuament entre els carrer de
Barcelona i de Ferrer i Guàrdia amb peces especials de pedra granítica,
acabat polit, amb els cantells arrodonits, col·locades sobre base de formigó.
Inclou peces tipus vorada de 80x25x20 cm, peces especials rectes i corbes
de 60 cm d'amplada i 20 cm de gruix, d'alçada variable entre 60 cm i 130 cm,
peça corba per a formació de font, de 20 cm de gruix i 130 cm d'alçada, amb
forats per a l'aixeta de la font, 2 peces horitzontals especials de contorn corbat
per a base de la font, peces tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i peces
corbes 40x20 cm amb vorada de xapa galvanitzada de 20x8 mm en contorn
de façana; inclou 1 escocell de pedra granítica de perímetre corbat amb
peces de 20 cm de gruix i 2 escocells d'acer galvanitzat de perímetre corbat,
un a la part superior del parterre i l'altre a la part inferior; impermeabilització
de la paret de façana amb làmina de butil i làmina de nòduls de polietilè amb 2
geotextils; segellat de les juntes entre peces per la cara interior del parterre i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons detalls de projecte.

P- 6  €13.841,04

Altres conceptes 13.841,04 €

m2481RZT33 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de
les voreres, amb arrencada i repicat de revestiments i peces existents
malmeses, inclòs ajustos de cotes dels accessos, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, i posterior reposició amb un acabat
igual a l'existent, col·locat convenientment. 

P- 7  €50,43

Altres conceptes 50,43 €
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mEB12Z8BE Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà superior de tub
rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret gruixuda i arestes
arrodonides, fixat a muntants cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm; muntats de doble L50.40.4 mm
de xapa d'acer corten doblada, fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a
l'estructura de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer inoxidable
amb placa base, fixada mecànicament a paviment. Inclou passamà a una
alçada de 60 cm en el tram de les escales. Tot l'acer serà tractat de la
següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat
acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
detall de projecte.

P- 8  €158,64

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,33990
BB12Z8B0 Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà superior de tub

rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret gruixuda i arestes
arrodonides, fixat a muntants cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm; muntats de doble L50.40.4 mm
de xapa d'acer corten doblada, fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a
l'estructura de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer inoxidable
amb placa base, fixada mecànicament a paviment. Inclou passamà a una
alçada de 60 cm en el tram de les escales. Tot l'acer serà tractat de la
següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat
acuradament i 4. Passivador. Tot complet i acabat segons plànols de detall
de projecte.

€127,00000

Altres conceptes 31,30 €

mEB12ZCBE Passamà metàl·lic de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret
gruixuda i arestes arrodonides, fixat cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm, fixat a paret. Tot l'acer serà
tractat de la següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3.
Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

P- 9  €68,70

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,33990
B071ZCB0 Passamà metàl·lic de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret

gruixuda i arestes arrodonides, fixat cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm, fixat a paret. Tot l'acer serà
tractat de la següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3.
Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

€45,00000

Altres conceptes 23,36 €

uED351840 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i
9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

P- 10  €317,50

BD351840 Pericó prefabricat de formigó, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm
de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa
tapa de fosa d'alumini

€276,74000

Altres conceptes 40,76 €

mED5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 11  €10,53
BD5A2E00 Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre €3,73800

Altres conceptes 6,79 €

mED7FZ414 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i reblert amb
formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou connexions, segelllats i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 12  €55,70
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€11,04057

BD7FR410 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€8,96400

BDW3BA00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm €9,54030
BDY3BA00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm €0,43000

Altres conceptes 25,73 €

mED7FZ562 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre
del tub. Inclou compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics a tubs de
tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs formació de forat amb broca
de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de
Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el
col·lector existent per tal de garantir el servei de la xarxa durant la col·locació
del nou col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
realització del by-pass i la seva posterior retirada.

P- 13  €69,49

B0331Q10 Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

€13,29468
BD7F6370 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb

perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

€1,99320

BD7FP560 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

€16,40400

BDW3ZB00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm €15,23940
BDY3BB00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm €0,78000

Altres conceptes 21,78 €

mED7FZ762 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre
del tub. Inclou compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics a tubs de
tots els diàmetres, inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions de DUB.
S'inclou tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el col·lector
existent per tal de garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou
col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta realització
del by-pass i la seva posterior retirada.

P- 14  €154,42

B0331Q10 Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

€17,86836
BD7FA370 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb

perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

€4,51920

BD7FP760 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

€41,06400

BDW3ZD00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm €61,29090
BDY3BD00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm €2,99000

Altres conceptes 26,69 €
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mEF22L611 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

P- 15  €12,31

B0A71E00 Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior €0,11220
BF22L600 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

€2,80500

BFW21610 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, per a roscar €1,01550
BFY21610 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de

diàmetre 1´´, roscat
€0,38500

Altres conceptes 7,99 €

mEF22L911 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

P- 16  €28,88

B0A71K00 Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior €0,23780
BF22L900 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

€5,71200

BFW21910 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar €3,28950
BFY21910 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de

diàmetre 2´´, roscat
€0,74500

Altres conceptes 18,90 €

mEG31Z354 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat superficialment

P- 17  €4,53

BG31Z354 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

€2,52960
Altres conceptes 2,00 €

mEG31Z654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat superficialment

P- 18  €6,14

BG31Z650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€4,08000

Altres conceptes 2,06 €

MEG380907 Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de 1x35
mm2 i muntat en malla de connexió a terra

P- 19  €10,83

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,29000
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,15000

Altres conceptes 9,39 €

UEGD2111D Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de 0,2 m2 de
superfície, de 2 mm de gruix i soterrada

P- 20  €53,14

BGD21110 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de 0,2 m2 de
superfície, de 2 mm de gruix i soterrada

€39,52000
BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra €4,12000

Altres conceptes 9,50 €

UEGD31100 Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de
secció i part proporcional de motlle de grafic per a soldadures

P- 21  €37,52

BGD31100 Soldadurar aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de
secció i part proporcional de motlle de grafit per a soldadures

€2,49000
Altres conceptes 35,03 €
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UEGHM1001 Subministrament i col·locació de quadre eléctric per enllumenat exterior,
segons esquemes unifilars del projecte amb proteccions diferencials i
magnetotermiques,amb caixa de seccionament,escomesa directa segons
normes de la companyia i mòdul de distribució contra sobtensions
permanents i transitòries,diferencials autorearmable, comunicació GSM amb
comandament per PLC OMRON SYSMAC i analitzador de xarxes
CSQ,contacte de porta oberta,antena exterior.armari de tres portes d'acer
inoxidable o be dues, model MONOLIT de la marca ARELSA

P- 22  €3.527,01

BG110080 Caixa general de protecció de poliester reforçat, de 80 A, segons esquema
unesa número 7 i encasatada. Inclós fusibles de 80 A din 0, bornes, tapes,
juntes, elements de suport i accesoris. Totalment instal·lada, connexionada i
en funcionament

€62,15000

BG46C5C0 Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a
fusibles cilíndrics grandària 22x58 mm

€98,43000
BG519780 Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia activa, per a 220 o

380 V, per a trafos d'intensitat de 5 A
€222,99000

BGHM1001 Subministrament i col·locació de Quadre general amb grau de protecció IP
65, IK 10, segons esquemes unifilars del projecte amb aparellatge marca
Merlin Gerin, inclou analitzador de xarxes CSQ

€1.327,52000

BGTB0002 Estabilitzador - reductor de flux lumínic, amb una potència màxima de sortida
de 30 kvA, amb dimensions de 645x485x220 mm i un pes de 183 kg per
col·locació en l'interior d'un quadre, amb sortida i entrada trifásica, model
NE-30, marca SALICRU

€1.500,30000

BGW46000 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles €0,41000
Altres conceptes 315,21 €

UEHLCC015 Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb
carcasa metalitzada i projector de leds de 18 W de potència i 3000 kºmodel
QUAD marca TLED. Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.

P- 23  €588,29

BHLCHH24 Projector  de làmpada led  de 18 W de potència model  QUAD marca TLED €360,50000
BHLCHH25 Fanal de braç d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada marca ROURA €105,42000
EG319334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

€1,74425

Altres conceptes 120,63 €

UEHLCC01B Connexió a les noves linies elèctriques de enllumenat existent,inclou tots els
elements necessaris per la seva col·locació,instal·lació i posada en
funcionament.

P- 24  €28,01

Altres conceptes 28,01 €

UEHLCC01C Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de protecció IP 44
amb fusibles

P- 25  €68,05

BG16201A Caixa rectangular de plàstic de 110x140x50 mm amb grau de protecció
IP44, inclós petit material

€5,20000
BG410000 Fusible €33,30000

Altres conceptes 29,55 €

UEHLCC01D Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de protecció IP 44
amb fusibles i caixa de derivació

P- 26  €73,77

BG162010 Caixa de derivació rectangular de plàstic de 110x140x50 mm amb grau de
protecció IP55, inclós petit material

€5,50000
BG16201A Caixa rectangular de plàstic de 110x140x50 mm amb grau de protecció

IP44, inclós petit material
€5,20000

BG410000 Fusible €33,30000
Altres conceptes 29,77 €

UEHLCC021 Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca ROURA, amb
carcasa metalitzada i projector de leds de 33 W de potència i 3000 kºmodel
QUAD marca TLED. Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.

P- 27  €598,69

BHLCHH25 Fanal de braç d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada marca ROURA €105,42000
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BHLCHH26 Projector  de làmpada led  de 33 W de potència model  QUAD marca TLED €370,50000
EG319334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

€1,74425

Altres conceptes 121,03 €

UEHLCZ021 Desplaçament de columna existent, inclòs cablejat, arquetes i connexionat.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.

P- 28  €91,68

BG319330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€1,07120

Altres conceptes 90,61 €

uEJ28Z010 Aixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de llautó, muntada
superficialment, pulit, amb un broc i palanca d'accionament. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 29  €257,69

BJ28Z010 Aixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de llautó, muntada
superficialment, pulit, amb un broc i palanca d'accionament. 

€225,00000
Altres conceptes 32,69 €

m3F2135123 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 30  €28,49

Altres conceptes 28,49 €

mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 31  €3,95

Altres conceptes 3,95 €

m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 32  €6,10

Altres conceptes 6,10 €

m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 33  €3,66

Altres conceptes 3,66 €

mF219FBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 34  €5,17

Altres conceptes 5,17 €

mF219FFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 35  €7,61

Altres conceptes 7,61 €

m2F219ZAC5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 36  €3,11

Altres conceptes 3,11 €

m2F219ZAG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 37  €3,34

Altres conceptes 3,34 €
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uF219ZCAT Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc de paviment;
càrrega, transport i deposició de runa en centre autoritzat i reposició del
paviment. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. 

P- 38  €271,57

Altres conceptes 271,57 €

mF219ZR05 Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 39  €5,77

Altres conceptes 5,77 €

uF219ZTOP Topògraf present en l'execució de les cates de localització de serveis
existents. Inclou elaboració de plànol de serveis existents. Tot inclòs. 

P- 40  €988,00

Altres conceptes 988,00 €

mF21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 41  €16,97

Altres conceptes 16,97 €

mF21DZ122 Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió. Inclou tots els mitjans necessaris per a la correcta execució de
la partida, inclòs tall del tub de formigó amb serra de disc. 

P- 42  €7,94

Altres conceptes 7,94 €

mF21DZ1J2 Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm,
d'obra de fàbrica, amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió. Inclou tots els mitjans necessaris per a la correcta execució de
la partida.

P- 43  €9,60

Altres conceptes 9,60 €

uF21DZCN1 Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova construcció.
Diàmetres dels col·lectors de formigó Ø300 i Ø400. Inclou talls amb serra de
disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots
els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 44  €340,94

BFYGZCN1 Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de col·lector
existent de formigó a pou de nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de
formigó Ø300 i Ø400.

€176,70000

Altres conceptes 164,24 €

uF21DZCN2 Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de formigó.
Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. Inclou talls amb serra de disc,
formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans,
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 45  €303,50

BFYGZCN2 Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de clavegueró
d'embornals nous a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm

€140,70000

Altres conceptes 162,80 €

uF21DZCN3 Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector existent de
formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. El punt de connexió és
existent, només cal embocar el nou clavegueró i segellar. Inclou peces
especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 46  €146,71

BFYGZCN3 Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de clavegueró
nou d'escomeses d'edificis a col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm

€80,55000
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Altres conceptes 66,16 €

uF21DZCN4 Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors
de PVC Ø400. Inclou formació de forat en pou existent amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 47  €362,84

BFYGZCN4 Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de col·lector
nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø400 mm

€197,75000
Altres conceptes 165,09 €

uF21DZCN5 Connexió de col·lector nou de formigó a pou existent. Diàmetre dels
col·lectors de formigó Ø600. Inclou formació de forat en pou existent amb
broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 48  €396,99

BFYGZCN5 Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de col·lector
nou de formigó a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de formigó Ø600 mm

€230,59000
Altres conceptes 166,40 €

uF21DZCN6 Connexió de clavegueró existent d'escomesa dels edificis a col·lector nou de
PVC de Ø400 mm. Inclou peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 49  €146,71

BFYGZCN6 F_Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de
clavegueró existent d'escomeses d'edificis a col·lector nou de PVC de Ø400

€80,55000
Altres conceptes 66,16 €

uF21DZG02 Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent amb
els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró amb formigó i reblert de sorra.
Inclou càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 50  €217,49

B0321000 Sauló sense garbellar €8,31500
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€8,93250

Altres conceptes 200,24 €

uF21DZT01 Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o
contenidor

P- 51  €5,06

Altres conceptes 5,06 €

uF21DZU02 Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de profunditat,
de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 52  €211,74

Altres conceptes 211,74 €

mF21DZZ22 Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels habitatges, de
formigó vibropremsat, pvc o polipropilè, de qualsevol diàmetre fins a 300 mm,
amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 53  €4,23

Altres conceptes 4,23 €

uF21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 54  €80,39

Altres conceptes 80,39 €
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uF21HZ641 Col·locació de columna existent en bidó de plàstic reblert de formigó, inclòs
part proporcional d'instal·lació de cablejat provisional i la posterior retirada,
càrrega i transport de runa a abocador. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i en
funcionament.

P- 55  €165,71

BG31ZPRO Materials per a enllumenat provisional del carrer Major (bidó, formigó,
cablejat...). Tot inclòs

€100,00000
Altres conceptes 65,71 €

uF21HZT41 Arrencada de llumenera exterior i braç mural, a una alçària <= 10 m, amb els
accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 56  €29,76

Altres conceptes 29,76 €

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

P- 57  €10,61

Altres conceptes 10,61 €

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

P- 58  €4,42

Altres conceptes 4,42 €

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

P- 59  €7,36

Altres conceptes 7,36 €

uF21QZ121 Retirada de jardinera, amb càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

P- 60  €10,61

Altres conceptes 10,61 €

uF21QZB01 Retirada de pilona automàtica, enderroc de tots els elements inclòs daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 61  €23,35

Altres conceptes 23,35 €

uF21QZC01 Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 62  €13,57

Altres conceptes 13,57 €

uF21QZCMA Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

P- 63  €23,03

Altres conceptes 23,03 €

uF21QZP01 Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor

P- 64  €10,03

Altres conceptes 10,03 €

uF21QZPC1 Desmuntatge de postes de formigó, inclòs demolició de fonamentacions i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

P- 65  €12,54

Altres conceptes 12,54 €

uF21RZ060 Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels.P- 66  €13,12
Altres conceptes 13,12 €
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m3F221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 67  €6,43

Altres conceptes 6,43 €

m3F222Z223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat i
amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

P- 68  €8,60

Altres conceptes 8,60 €

m3F222Z243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat i
amb la presència d'arqueòleg, incloses les ajudes necessàries

P- 69  €10,34

Altres conceptes 10,34 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 70  €1,38
Altres conceptes 1,38 €

m2F227Z00F Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de vianants,
compactació del 95% PM

P- 71  €1,98

Altres conceptes 1,98 €

m3F228Z010 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de
25 cm com a màxim les rases d'ampalda inferior a 60 cm i tongades de gruix
entre 25 i 50 cm com a màxim la resta. Inclou el subministrament de la terra
tolerable, el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a
cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les
companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 72  €10,57

B03D6000 Terra tolerable €4,54800
BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,33330

Altres conceptes 5,69 €

m3F228ZC00 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Inclou el subministrament de la
sorra, el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada
canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 73  €22,11

B032Z000 Sauló garbellat €16,20000
BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,33330

Altres conceptes 5,58 €

m3F241Z063 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P- 74  €2,12

Altres conceptes 2,12 €

m3F2R3Z039 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P- 75  €2,12

Altres conceptes 2,12 €

m3F2R5Z267 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

P- 76  €2,56

Altres conceptes 2,56 €

m3F2RA7M00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada
perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 77  €208,00
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B2RA7M00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada

perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€200,00000

Altres conceptes 8,00 €

m3F2RAZ3G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 78  €8,32

B2RAZ3G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€8,00000

Altres conceptes 0,32 €

m3F315Z1H3 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

P- 79  €71,95

B064Z00B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€60,46700
Altres conceptes 11,48 €

m2F7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir

P- 80  €2,36

B7B151E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2

€0,90200
Altres conceptes 1,46 €

m3F921Z01J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa a estendre.

P- 81  €26,23

B0111000 Aigua €0,08350
B0372000 Tot-u artificial €18,34250

Altres conceptes 7,80 €

m3F936ZC31 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm
d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja, inclòs
estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a
peça de rigola o embornal.

P- 82  €93,63

B064Z00B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€57,71850
Altres conceptes 35,91 €

mF961Z8GD Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot inclòs.P- 83  €50,39
B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
€7,47832

B96118G0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 20x25 cm

€24,05550
Altres conceptes 18,86 €

mF974Z3EA Rigola de material i mides a les existents, col·locada. Tot inclòs.P- 84  €16,17
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,24024
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,62521

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles €5,33280
Altres conceptes 9,97 €
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mF981ZC9F Gual per a vianants, de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris
quintana, acabat flamejat, format per rampes de peces de 90x40x8 cm i peces
de 60x40x8 cm amb relleu abotonat per a invidents per a marcar el límit de la
calçada, inclòs part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada
en forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació
de forats per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 85  €568,77

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

€15,71075
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,48860

B981ZC9F Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm
d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra granítica gris quintana, flamejat

€134,64000
B981ZG4F Capçal de gual de pedra granítica gris quintana, flamejada, de 40 x 40 cm,

amb la cantonada en forma corba , d'1 peça
€202,00000

B981ZT9F Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm
d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra granítica gris quintana, flamejat, amb
relleu tipus botonera per a senyalització d'invidents

€155,04000

Altres conceptes 59,89 €

mF981ZG9F Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris
quintana, acabat flamejat, format per rampes de peces 8 cm de gruix, inclòs
part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada en forma
corba, d'1 peça, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats
per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 86  €393,54

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

€15,71075
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,48860

B981ZG4F Capçal de gual de pedra granítica gris quintana, flamejada, de 40 x 40 cm,
amb la cantonada en forma corba , d'1 peça

€141,40000
B981ZGAF Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 150 cm

d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra granítica gris quintana, flamejat
€181,79460

Altres conceptes 53,15 €

m2F981ZM9F Paviment de peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format
per peces de 130x40x8 cm, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació
de forats per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

P- 87  €188,62

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

€12,56860
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,98480

B981ZM9F Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 130x40x8 cm,
de pedra granítica gris quintana, flamejat

€132,60000
Altres conceptes 41,47 €

uF991ZM11 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat
color gris fosc, de 193x140 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim
65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del
carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els
material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 88  €412,11

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

€13,92960
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B99ZZM11 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat

color gris fosc, de 193x140 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim
65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del
carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials

€349,67000

Altres conceptes 48,51 €

uF991ZM12 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat
color gris fosc, de 193x120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim
65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del
carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els
material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 89  €393,37

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

€13,92960
B99ZZM12 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat

color gris fosc, de 193x120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim
65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del
carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials

€331,65000

Altres conceptes 47,79 €

uF991ZM13 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat
color gris fosc, de 193x90 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65
cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer,
amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb ancoratges de
Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 90  €360,32

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

€13,92960
B99ZZM13 Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat

color gris fosc, de 193x90 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim
65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del
carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials

€299,87000

Altres conceptes 46,52 €

uF991ZM14 Escocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, de diàmetre 120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim
65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del
carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els
material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 91  €256,17

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

€13,92960
B99ZZM14 Escocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat termolacat color

gris fosc, de diàmetre 120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim
65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del
carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials

€199,73000

Altres conceptes 42,51 €

m2F9A1Z01F Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló. Inclou estesa i
retirada del sauló. 

P- 92  €2,47

B032Z000 Sauló garbellat €0,77625
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Altres conceptes 1,69 €

mF9B1Z205 Formació de llínia de detenció de vehícles amb llambordes de pedra de
marbre blanc de 10x10x8 cm, amb acabat abuixardat, col·locades amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm
amb sorra de marbre blanc i ciment blanc, separadors de 2 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 93  €63,13

B0111000 Aigua €0,00167
B0313000 Sorra de marbre blanc €1,66245
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,20660

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,16016
B9B1Z200 Llambordí de pedra de marbre blanc de 10x8x10 cm, acabat abuixardat €27,60000

Altres conceptes 33,50 €

m2F9E1Z10N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:3 (M-15) i ciment pòrtland
espolvorejat superficialment i beurada de ciment pòrtland

P- 94  €38,63

B0111000 Aigua €0,00167
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B9E14100 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR €10,22040
Altres conceptes 28,09 €

m2F9F1ZC11 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, amb
una proporció de 85% i 15% aprox., tipus Tegula Six, color arena, de Breinco
o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert
de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i
marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant
segons especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana,
juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que
quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 95  €64,79

B0111000 Aigua €0,01670
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B05AZC11 Morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat de paviment €6,30000
B9F1ZC11 Peces de formigó de 20x10x8 cm tipus Tegula Six de Breinco, color arena,

cendra, marfil, desert, cor-ten
€22,24450

B9F1ZT11 Peces de formigó de 10x10x8 cm tipus Tegula Six de Breinco, color arena,
cendra, marfil, desert, cor-ten

€3,92550
Altres conceptes 31,98 €

m2F9F1ZINV Paviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm, amb estriat tàctil per a
invidents, tipus Llosa Vulcano (crossing), color arena, de Breinco o similar
equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb
varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions
del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes,
separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 96  €62,95

B0111000 Aigua €0,01670
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B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B05AZC11 Morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat de paviment €6,30000
B9F1ZINV Peces de formigó de 20x20x8 cm, amb estriat tàctil per a invidents, tipus

Llosa Vulcano (crossing) de Breinco, color arena, cendra, marfil, desert,
cor-ten

€21,55260

Altres conceptes 34,76 €

m2F9F1ZMAJ Paviment de peces de formigó iguals a les existents a l'extrem est del c. Major
i a la part nord del c. de Barcelona, de mides 40x20x8 cm i 20x10x8 cm, de
Breinco, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb
varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions
del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes,
separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 97  €63,30

B0111000 Aigua €0,01670
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B05AZC11 Morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat de paviment €6,30000
B9F1ZC11 Peces de formigó de 20x10x8 cm tipus Tegula Six de Breinco, color arena,

cendra, marfil, desert, cor-ten
€13,08500

B9F1ZMAJ Peces de formigó de 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano de Breinco, color
arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

€8,80500
Altres conceptes 34,77 €

mF9F5ZP11 Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides 40x20x8 cm,
tipus Llosa Vulcano, color negre, de Breinco o similar equivalent, col·locades
amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment.
Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus
PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6
mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell
de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet
i acabat segons projecte.

P- 98  €32,42

B0111000 Aigua €0,01670
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B05AZC11 Morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat de paviment €2,52000
B9F1ZV12 Peces de formigó de 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano de Breinco, color

negre, blanc, metal
€7,53168

Altres conceptes 22,03 €

mF9F5ZPZ1 Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de
gruix, tipus llosa Vulcano, color arena, de Breinco o similar equivalent,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a entrega a embornals
sempre que sigui necessari segons projecte, reblert de junts de 6 mm de gruix
amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla
de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del
fabricant; juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 99  €30,17
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B0111000 Aigua €0,00167
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,10330

B05AZC11 Morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat de paviment €2,52000
B9F1ZP11 Peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano de

Breinco o similar equivalent, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten
€5,85072

Altres conceptes 21,69 €

mF9F5ZPZ2 Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de
gruix, tipus llosa Vulcano, color negre, de Breinco o similar equivalent,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a entrega a embornals
sempre que sigui necessari segons projecte, reblert de junts de 6 mm de gruix
amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla
de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del
fabricant; juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 100  €30,45

B0111000 Aigua €0,00167
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,10330

B05AZC11 Morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat de paviment €2,52000
B9F1ZPPD Peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano de

Breinco o similar equivalent, color negre, blanc, metal
€6,12000

Altres conceptes 21,71 €

tF9H1Z251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja
canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua
de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm d'amplada
per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de
la mescla amb dúmper, compactació manual amb compactador dúplex
manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions
del fabricant.

P- 101  €90,78

B9H11251 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

€50,41000

Altres conceptes 40,37 €

tF9H1ZB51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Inclou formació de canal
mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de
l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm
d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport interior d'obra i
estesa de la mescla amb dúmper, compactació manual amb compactador
dúplex manual de 700 kg i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
especificacions del fabricant.

P- 102  €89,22

B9H11B51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

€48,91000

Altres conceptes 40,31 €

mF9H1ZGUA Formació de gual per a vehícles, 120 cm d'amplada, amb mescla bituminosa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.

P- 103  €37,33

B9H11B51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

€29,34600
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Altres conceptes 7,98 €

m2F9J12P60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1,2 kg/m2

P- 104  €0,49

B0552470 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

€0,30000

Altres conceptes 0,19 €

m2F9J13J30 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 0,8 kg/m2

P- 105  €0,34

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

€0,18400
Altres conceptes 0,16 €

m2FBA3ZT10 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat
no reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 106  €6,03

BBA1Z000 Pintura no reflectora per a senyalització €1,30723
BBA1ZVID Microesferes de vidre €0,54835

Altres conceptes 4,17 €

uFBB11111 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm
de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 107  €39,42

BBM11101 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm
de costat, acabada amb pintura no reflectora

€29,34000
Altres conceptes 10,08 €

uFBB11251 Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 108  €46,13

BBM12601 Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora

€30,14000
Altres conceptes 15,99 €

uFBB1Z251 Recol·locació de senyal de trànsitP- 109  €14,78
Altres conceptes 14,78 €

uFBB21201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60
cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 110  €49,11

BBM1AHA1 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60
cm, acabada amb pintura no reflectora

€40,39000
Altres conceptes 8,72 €

uFBB21501 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90
cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 111  €78,08

BBM1AHD1 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90
cm, acabada amb pintura no reflectora

€66,65000
Altres conceptes 11,43 €

uFBB32620 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60x20 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al senyal

P- 112  €41,20

BBM1EH51 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60x20 cm, acabada amb pintura no reflectora

€32,78000
Altres conceptes 8,42 €

mFBBZZP20 Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix,
per a senyalització vertical, col.locat amb fixacions mecàniques a la façana.

P- 113  €36,67

BBMZZC20 Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix,
per a senyalització vertical

€30,01000
Altres conceptes 6,66 €
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UFBS2Z0D0 Subministrament i col·locació de semàfor nou, de característiques definiedes
en projecte. Inclou semàfor amb òptica de leds, bàcul, fonament, elements de
connexionat i programació i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 114  €1.892,92

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

€65,50500
BBS1K010 BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM DE

DIAMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA
BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50
M , MODEL HOMOLOGAT

€785,57000

BBS2U0A5 SEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS AMB
SISTEMA OPTIC DE DIAMETRE 210 MM AMB UNA CARA I TRES FOCUS,
OPTICA DE LEDS

€855,87000

Altres conceptes 185,98 €

uFBS2ZZ30 Desplaçament i recol·locació de semàfor, totalment muntat i connexionat,
inclòs cablejat, arquetes, elements de subjecció necessaris, inclòs fonaments
de formigó, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. 

P- 115  €293,44

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

€65,50500
BG319330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€2,11120

Altres conceptes 225,82 €

uFD5JZF0E Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb davanter
sifònic, de dimensions exteriors aproximades 160x50 cm i 105 cm d'alçada,
amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb sortida per tub de Ø250.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet, acabat i en funiconament.

P- 116  €250,87

BD52ZF0E Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb davanter
sifònic, de dimensions exteriors aproximades 160x50 cm i 105 cm d'alçada,
amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb sortida per tub de
Ø250. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. 

€219,45000

Altres conceptes 31,42 €

mFD5JZG5E Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I, armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S
de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el
perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

P- 117  €253,55

B0111000 Aigua €0,00668
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€1,00201

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

€2,67975
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€2,61180

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,10530
B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
€55,10000

Altres conceptes 192,04 €
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mFD5KZERR Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i aprofitament de l'aigua
de pluja, de 30 cm d'amplada i 50 cm d'alçada mínima (mides interiors), amb
parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locada
sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm. Inclou mitja canya interior,
col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa abatible d'acer galvanitzat
amb pletines de 40x8 mm, recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus
Allen i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

P- 118  €196,86

B0111000 Aigua €0,00334
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €6,70125
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,52683

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

€6,87803
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€6,70362

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,27027
B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
€10,44131

BD5ZZERR Reixa abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8 mm, recolzada sobre
perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen

€70,00000
Altres conceptes 95,34 €

mFD5KZT5E Formació de canal interceptor, de 30 cm d'amplada i 33 cm d'alçada mínima
(mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols
amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre
capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I.
Inclou formació de pendents i formació de mitjacanya en tot el perímetre i
adequació de l'entrega de la caixa de l'embornal existent al canal d'obra, amb
els materials i mitjans necessaris. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de
projecte.

P- 119  €117,09

B0111000 Aigua €0,00334
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,52683

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

€6,87803
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€6,70362

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,27027
B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
€10,44131

Altres conceptes 92,27 €

mFD5ZZBA4 Reixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO, classe D400,
col·locada amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE
EN-124. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls
de projecte.

P- 120  €122,20

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

€1,21080
BD5ZZBA4 Reixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO, classe D400,

col·locada amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE
EN-124

€98,00000

Altres conceptes 22,99 €

uFD5ZZCA4 Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a
embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la
normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte.

P- 121  €117,85
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,21080

BD5ZZCA4 Reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar equivalent, per a embornal,
classe C250

€93,82000
Altres conceptes 22,82 €

uFD5ZZCOF Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, tipus Mare
C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de la reixa 735x282 mm, col·locat
amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície d'absorció, amb
gravat antilliscant superficial, revestida amb tractament epoxi-poliéster de
mínim 100 micres de gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 122  €106,55

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

€1,21080
BD5ZZCOF Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, tipus Mare

C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de la reixa 735x282 mm, col·locat
amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície d'absorció, amb
gravat antilliscant superficial, revestida amb tractament epoxi-poliéster de
mínim 100 micres de gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida

€83,82000

Altres conceptes 21,52 €

uFD5ZZGA4 Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres
inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb
morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el
regalament AENOR RP 0023 i han d'estar homologats per CLABSA. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 123  €78,31

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

€1,21080
BD5ZZGA4 Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres

inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de 70x30 cm. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP
0023

€55,80000

Altres conceptes 21,30 €

uFD5ZZMOF Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model
M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP
0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

P- 124  €94,71

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

€1,21080
BD5ZZMOF Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca,

model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa 449x269 mm,
col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament
AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida

€72,44000

Altres conceptes 21,06 €

mFD78Z385 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat sobre llit
de graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del
tub. Inclou compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions a tubs de tots els diàmetres, inclòs formació
de forat amb broca de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
projecte i Plec de Condicions de DUB.

P- 125  €107,27

B0331Q10 Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

€26,96243
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BD78E380 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76

amb unió de campana amb anella elastomèrica
€35,46000

BFYG1GF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica

€3,41000

Altres conceptes 41,44 €

mFD7JZ145 Clavegueró amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 110 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 126  €11,96

BD7JZ140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

€5,12040

Altres conceptes 6,84 €

mFDD2Z010 Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base
i sostre de 30 cm de gruix, de formigó armat, inclòs encofrat i formació de
forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol diàmetre,
formació de mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la
tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs
necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons detalls de projecte.

P- 127  €354,17

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

€139,59352
B0D81250 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS €30,25440

Altres conceptes 184,32 €

mFDD2Z534 Paret per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de gruix 14 cm de maó
massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
ciment 1:6. Inclou part proporcional de formació de base d'assentament del
pou sobre pou de formigó armat construït in situ, inclòs part proporcional de
peces especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de
projecte

P- 128  €496,12

B0111000 Aigua €0,01336
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€2,10732

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

€51,84000
Altres conceptes 442,16 €

uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de
pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

P- 129  €18,07

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes €3,63000
Altres conceptes 14,44 €

uFDDZZTC4 Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR
RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

P- 130  €384,91

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

€1,08064
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BDDZZTC0 Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i

tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR
RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn y amb pany. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

€351,17000

Altres conceptes 32,66 €

uFDDZZTD4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial.
El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb
sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons especificacions de detalls de projecte.

P- 131  €384,91

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

€1,08064
BDDZZT00 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible

tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial.
El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament,
amb sistema de bloqueig antiretorn y amb pany. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

€351,17000

Altres conceptes 32,66 €

mFDG3Z457 Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

P- 132  €14,72

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

€9,82575
BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de

la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix

€3,89640

Altres conceptes 1,00 €

mFDG5Z457 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20
n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís
de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.

P- 133  €12,88

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

€9,82575
BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,12100

Altres conceptes 0,93 €

mFDG5Z657 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència
20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.

P- 134  €15,05

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

€8,93250
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BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€3,36000

Altres conceptes 2,76 €

mFDG5Z677 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència
20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.

P- 135  €36,71

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

€18,46050
BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€14,65800

Altres conceptes 3,59 €

mFDG5ZE01 Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.

P- 136  €29,67

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

€8,27745
BG22TF10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,96100

Altres conceptes 18,43 €

mFDG5ZT01 Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3 tubs de ø40
mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20
n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís
de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant
l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines necessaris.

P- 137  €38,49

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

€8,81340
BG21RA10 Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de

la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,2 mm de gruix

€3,27000

BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix

€7,64000

Altres conceptes 18,77 €

mFDGZU010 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 canonada, per a malla senyalitzadora

P- 138  €0,34

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,11220
Altres conceptes 0,23 €

uFDK2ZE17 Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de
companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons
plec de les companyies.

P- 139  €395,20

B064500B FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

€10,23826

BDK2Z8ZJ Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de
companyies. Tot segons plec de les companyies.

€340,00000
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Altres conceptes 44,96 €

uFDK2ZT17 Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova xarxa
soterrada. Inclou arqueta i cablejat fins a punt de connexió interior. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons indicacions de la companyia i la DEO.

P- 140  €283,06

BDK2ZT17 Arqueta, cablejat i material per a l'adaptació de l'escomesa de Telefònica
dels usuaris a la nova xarxa soterrada. Tot inclòs.

€250,00000
Altres conceptes 33,06 €

uFDKZZT54 Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de
serveis i pous de clavegueram, col·locat amb morter, inclòs recreixament o
escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la nova cota de paviment,
amb maó massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i
marc i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

P- 141  €48,64

B0111000 Aigua €0,00451
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,68178

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

€5,80000
Altres conceptes 42,15 €

mFFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

P- 142  €6,37

BFB14600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

€0,27540
BFWB1405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
€0,81000

BFYB1405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,02000
Altres conceptes 5,26 €

mFFB28455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 143  €8,50

BFB28400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

€1,61160
BFWB2805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
€2,25000

BFYB2805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,21000
Altres conceptes 4,43 €

mFG21ZT20 Tub de PVC rígid de 63 mm de diàmetre nominal, per protecció de
canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas per zones pavimentades, col·locat al
fons de la rasa

P- 144  €3,82

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

€1,76460

Altres conceptes 2,06 €

mFG21ZT50 Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de
canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones pavimentades, col·locat al
fons de la rasa

P- 145  €6,42

BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix

€3,89640

Altres conceptes 2,52 €
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uFJS1U065 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 146  €259,12

BJS1U065 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

€184,10000

BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada €30,00000
Altres conceptes 45,02 €

uFJSDZA0G Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 147  €431,10

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,19046
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €2,14440
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,50550

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

€10,80000
BDKZZCMA Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de

600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.

€295,00000

BN111590 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

€17,78000

Altres conceptes 92,68 €

uFJSDZG0G Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de
grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 148  €424,67

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,19046
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €2,14440
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,50550

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

€10,80000
BDKZZCMA Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de

600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.

€295,00000

BN111580 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

€11,60000

Altres conceptes 92,43 €

uFJSDZGFG Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 3/4´´ mascle, de bronze,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de
grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 149  €426,73

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,19046
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €2,14440
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,50550

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

€10,80000
BDKZZCMA Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de

600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.

€295,00000

BN115650 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

€13,58000

Altres conceptes 92,51 €

uFJSDZPRG Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm,pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa de
fosa classe D-400. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 150  €412,61

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,19046
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €2,14440
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,50550

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

€10,80000
BDKZZCMA Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de

600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.

€295,00000

Altres conceptes 91,97 €

uFJSDZT0G Pericó de 120x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle, de bronze,
pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres
amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons
de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de
projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 151  €809,67

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,35422
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €2,14440
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,50550

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

€19,98000
BDKZZCMA Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de

600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.

€590,00000

BN115680 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

€33,90000

Altres conceptes 150,79 €

uFJSDZZGC Pericó de 120x60x60 amb comptador DN40, inclòs claus i vàlvules, pericó de
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

P- 152  €1.265,56

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,35422

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORAAJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈSROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 28

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €2,14440
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,50550

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

€19,98000
BDKZZCMA Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de

600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.

€590,00000

BJM1U010 Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars, de
calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a
40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim
de 35 m3/h

€386,07000

BN115680 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

€67,80000

BN8125A0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic

€18,39000

Altres conceptes 168,32 €

uFJSDZZGF Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i vàlvules, pericó de
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

P- 153  €884,77

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,35422
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €2,14440
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,50550

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

€19,98000
BDKZZCMA Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de

600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.

€590,00000

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

€117,33000

BN115650 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

€27,16000

BN812670 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic

€5,17000

Altres conceptes 110,13 €

uFJSZZG1F Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de connexió fins a
comptador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia subministradora.

P- 154  €520,00

BFYBZG1F Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de la font, des del punt
de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

€500,00000

Altres conceptes 20,00 €
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uFJSZZG1R Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de boques de reg, des del
punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades,
vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

P- 155  €520,00

BFYBZG1R Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de boques de reg, des
del punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades,
vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

€500,00000

Altres conceptes 20,00 €

uFQ11ZG41 Subministrament i col·locació de Cadira Nomo o equivalent, de la casa
Escofet, de 70 cm de longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i pintat al
forn, seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada a l'autoclau i amb
protecció fungicida, inclòs taladre a paviment i reblert amb resina i atornillat
segons instruccions del fabricant i neteja. 

P- 156  €494,30

BQ11ZG41 Cadira Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 70 cm de longitud, suports
i reposabraços d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi
de Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs reblert amb
resina i atornillat 

€451,98000

Altres conceptes 42,32 €

uFQ11ZT41 Subministrament i col·locació de Banc Nomo o equivalent, de la casa Escofet,
de 190 cm de longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i pintat al forn,
seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada a l'autoclau i amb
protecció fungicida, inclòs taladre a paviment i reblert amb resina i atornillat
segons instruccions del fabricant i neteja. 

P- 157  €604,56

BQ11ZT41 Banc Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 190 cm de longitud, suports i
reposabraços d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs reblert amb
resina i atornillat 

€558,00000

Altres conceptes 46,56 €

uFQ14Z020 Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els cantells
arrodonits amb radi 2 cm, col·locat.

P- 158  €671,96

BQ14Z020 Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els cantells
arrodonits amb radi 2 cm

€600,00000
Altres conceptes 71,96 €

uFQ21ZT65 Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al
foc, inclòs suports i fixacions, col·locada ancorada amb dau de formigó

P- 159  €219,83

BQ21ZZ65 Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al
foc, inclòs suports i fixacions

€178,56000
Altres conceptes 41,27 €

uFQ31Z210 Reixa per a font, de geometria no regular, perímetre de directriu corba, de
pletines d'acer inoxidable AISI 316 mate, practicable, amb una superfície total
de 1,16 m2, col·locada. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 160  €226,69

BQ31Z210 Reixa per a font, de geometria no regular, perímetre de directriu corba, de
pletines d'acer inoxidable AISI 316 mate, practicable, amb una superfície
total de 1,16 m2, col·locada. Inclou tots els materials

€174,00000

Altres conceptes 52,69 €
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uFQ42ZE15 Pilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 970 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb tractament superficial anticartells i
antiengnaxines, model CITY REFORZADA de la marca ADO o equivalent,
ancorada amb dau de formigó. Inclou 2 bases d'acer galvanitzat per fixar la
pilona, una per col·locar la pilona en la seva ubicació principal i una altra
col·locada prop de la façana per guardar la pilona quan el pas estigui obert. 

P- 161  €228,19

BQ42ZE15 Pilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 970 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb tractament superficial anticartells i
antiengnaxines, model CITY REFORZADA de la marca ADO o equivalent.
Inclou 2 bases d'acer galvanitzat per fixar la pilona

€155,80000

Altres conceptes 72,39 €

uFQB1ZC13 Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de
120x60 cm i 65 cm d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament
per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat
amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 162  €438,47

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

€11,60800
BQB1ZC13 Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de

120x60 cm i 65 cm d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament
per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat
amb Rilsan i tots els materials

€368,41000

Altres conceptes 58,45 €

uFQB1ZDDD Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de
140x90 cm i 65 cm d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament
per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat
amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 163  €544,90

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

€11,60800
BQB1ZDDD Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de

140x90 cm i 65 cm d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament
per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat
amb Rilsan i tots els materials

€470,75000

Altres conceptes 62,54 €

uFQB1ZZZZ Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de
140x110 cm i 65 cm d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament
per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat
amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

P- 164  €587,47

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

€11,60800
BQB1ZZZZ Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, rectangular, de

140x110 cm i 65 cm d'alçada total (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm aproximadament
per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat
amb Rilsan i tots els materials

€511,68000

Altres conceptes 64,18 €
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uFQC2Z6MA Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i disseny segons
especificacions de l'Ajuntament de Parets i detalls de projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat.

P- 165  €2.528,40

BQC2Z6MA Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i disseny segons
especificacions de l'Ajuntament de Parets i detalls de projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat.

€2.250,00000

Altres conceptes 278,40 €

uFQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm
de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat
encastat al paviment

P- 166  €78,18

B0714000 Morter sintètic epoxi de resines epoxi €16,36000
BQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm

de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a
col·locar encastat al paviment

€45,00000

Altres conceptes 16,82 €

m2FR3A7010 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent,
formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

P- 167  €0,43

BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent €0,27600
Altres conceptes 0,15 €

m3FR3P9184 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 168  €136,04

B0331801 Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

€82,50690
Altres conceptes 53,53 €

m3FR3PF054 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

P- 169  €121,77

BR351050 Torba rossa en sacs de 0,8 m3 €68,78880
Altres conceptes 52,98 €

m3FR3PZG02 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria orgànica, amb
textura franca i bona capacitat de drentatge, exempta de materials amb
graniulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de
patògens, males herbes i contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.

P- 170  €114,42

BR3PZG10 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria orgànica, amb
textura franca i bona capacitat de drentatge, exempta de materials amb
graniulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de
patògens, males herbes i contaminants, subministrada en sacs 

€67,09329

Altres conceptes 47,33 €

m3FR3PZSOL Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes vives d'orígen granític
o calcari, de granulometria 2-4 cm sense fins i 20% de terra vegetal de textura
franc-sorrenca amb un màxim d'argiles del 20% i amb un 2-5% de matèria
orgànica, lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou hidrogel o
estabilitzador de sòls per mantenir l'estructura estable. 

P- 171  €86,81

B0330400 Grava de pedrera, de 30 a 50 mm €26,04960
BR3PZG10 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria orgànica, amb

textura franca i bona capacitat de drentatge, exempta de materials amb
graniulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de
patògens, males herbes i contaminants, subministrada en sacs 

€14,49360

Altres conceptes 46,27 €
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m2FR3SZ0B4 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 172  €22,73

BR3SZ0B1 Pedra licorella, subministrada en sacs de 0,8 m3 €20,46384
Altres conceptes 2,27 €

uFR43Z0A2 Subministrament de Ligustrum lucidum Variegatum de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra amb guix de mides segons projecte

P- 173  €126,00

BR43Z0A2 Ligustrum lucidum Variegatum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
amb guix de mides segons projecte

€121,15000
Altres conceptes 4,85 €

uFR43Z0A4 Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre segons projecte

P- 174  €120,00

BR43Z0A4 Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre segons projecte

€115,38000
Altres conceptes 4,62 €

uFR43Z0A6 Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 3 m d'alçada, en contenidor P- 175  €150,00
BR43Z0A6 Laurus nobilis piramidalis de 3 m d'alçada, en contenidor €144,23000

Altres conceptes 5,77 €

uFR43Z651 Subministrament de Ficus pumila en contenidor de 3 lP- 176  €2,20
BR43Z651 Ficus pumila en contenidor de 3 l €2,12000

Altres conceptes 0,08 €

uFR45Z0A1 Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra amb guix de mides segons projecte

P- 177  €350,00

BR45Z0A1 Quercus pubescens de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix
de mides segons projecte

€336,54000
Altres conceptes 13,46 €

uFR45Z0A3 Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra amb guix de mides segons projecte

P- 178  €166,00

BR45Z0A3 Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de mides
segons projecte

€159,62000
Altres conceptes 6,38 €

uFR45Z0A5 Subministrament de Schinus molle de 3 m d'alçada, en contenidor P- 179  €85,65
BR45Z0A5 Schinus molle de 3 m d'alçada, en contenidor €82,36000

Altres conceptes 3,29 €

uFR491633 Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

P- 180  €4,18

BR491633 Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l €4,02000
Altres conceptes 0,16 €

uFR4DN438 Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 lP- 181  €3,63
BR4DN448 Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l €3,49000

Altres conceptes 0,14 €

uFR4GZF34 Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 lP- 182  €4,18
BR4GZF34 Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 l €4,02000

Altres conceptes 0,16 €

uFR4HZP23 Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

P- 183  €3,86
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BR4HZP23 Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l €3,71000

Altres conceptes 0,15 €

uFR4JHM3C Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de
3 l

P- 184  €3,75

BR4JHM3C Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l €3,61000
Altres conceptes 0,14 €

uFR61ZG69 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un
1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una
granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en
fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot
lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub
corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de
geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el
primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

P- 185  €180,41

B0111000 Aigua €0,38477
B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm €62,68800
B7B137L0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament

de 400 a 500 g/m2
€18,41000

BG22TB10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€1,20000

BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel

€17,91680
BR3AC000 Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics hidroabsorbents,

fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica
€11,49120

Altres conceptes 68,32 €

uFR662221 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 186  €4,18

B0111000 Aigua €0,00835
Altres conceptes 4,17 €

uFRE6ZGCM Partida alçada a justificar en concepte de manteniment de l'enjardinament
durant un any, inclòs el control de males herbes, tractament de plagues i
malalties, podes per a formació d'enfiladisses, proteccions d'arbres amb
elements de fusta, replantació de les plantes que es morin, incorporació
d'adob si fos necessari i qualsevol altra feina de manteniment que sigui
necessaria. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

P- 187  €943,65

Altres conceptes 943,65 €

uFRZ22C23 Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau
de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

P- 188  €39,02

BRZ21C20 Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària

€21,22000
BRZ22510 Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges €0,74000

Altres conceptes 17,06 €

uG3J2Z920 Subministrament i col·locació de bolo de pedra granítica, amb un volum entre
1 i 1,5 m3, amb els cantells arrodonits.

P- 189  €1.546,02

B044Z920 Bloc de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, amb els cantells
arrodonits

€1.434,00000
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Altres conceptes 112,02 €

UHH040003 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat
exterior. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 190  €478,80

Sense descomposició 478,80 €

UHH04001A Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat
exterior. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 191  €642,49

Sense descomposició 642,49 €

UHH04001B Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació d'enllumenat
exterior. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 192  €786,99

Sense descomposició 786,99 €

UHH04003A Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra.
Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements
no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 193  €199,99

Sense descomposició 199,99 €

UHH04003B Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra.
Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements
no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 194  €115,31

Sense descomposició 115,31 €

UHH040042 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de quadres
eléctrics. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 195  €325,26

Sense descomposició 325,26 €

UHH040043 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de poosta a terra.
Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements
no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 196  €545,94

Sense descomposició 545,94 €

UHH042002 Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució
d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 197  €1.602,45

Sense descomposició 1.602,45 €

UHH04202A Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució
d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 198  €1.051,15

Sense descomposició 1.051,15 €

UHH04202B Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de distribució
d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin neccesari per a deixar la
instal·lació totalment acabada.

P- 199  €156,21
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OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219ZTOP u Topògraf present en l'execució de les cates de localització de
serveis existents. Inclou elaboració de plànol de serveis existents.
Tot inclòs.  (P - 40)

1,000988,00 988,00

2 F219ZCAT u Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc
de paviment; càrrega, transport i deposició de runa en centre
autoritzat i reposició del paviment. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.  (P - 38)

16,000271,57 4.345,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.00 5.333,12

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 201)

9,8008,24 80,75

2 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 32)

500,5506,10 3.053,36

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 33)

1.302,0003,66 4.765,32

4 F219ZAC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 36)

500,5503,11 1.556,71

5 F219ZAG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 37)

846,3003,34 2.826,64

6 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 67)

198,5556,43 1.276,71

7 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

556,8003,95 2.199,36

8 F219ZR05 m Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
39)

28,0505,77 161,85

9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 34)

36,5005,17 188,71

10 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 35)

81,5007,61 620,22

11 K219Z511 m Enderroc d'esglaó de qualsevol tipus, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 202)

26,2007,92 207,50

12 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 41)

36,00016,97 610,92

13 F21QZCMA u Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega manual i

1,00023,03 23,03
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mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
63)

14 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 59)

14,0007,36 103,04

15 F21QZB01 u Retirada de pilona automàtica, enderroc de tots els elements
inclòs daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 61)

2,00023,35 46,70

16 F21QZC01 u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 62)

13,00013,57 176,41

17 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 54)

2,00080,39 160,78

18 F21HZT41 u Arrencada de llumenera exterior i braç mural, a una alçària <= 10
m, amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 56)

17,00029,76 505,92

19 K21GZE01 u Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i càrrega de
runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements. (P - 203)

2,0001.404,80 2.809,60

20 K21PZ111 u Retirada d'instal·lació aèrea de telefonia existent i càrrega de
runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements. (P - 204)

2,0001.306,00 2.612,00

21 F21QZP01 u Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions
i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 64)

5,00010,03 50,15

22 F21QZPC1 u Desmuntatge de postes de formigó, inclòs demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor (P - 65)

1,00012,54 12,54

23 FDKZZT54 u Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa
d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per
adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó massís,
arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.
 (P - 141)

57,00048,64 2.772,48

24 F21RZ060 u Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels. (P - 66) 10,00013,12 131,20

25 F2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 30)

10,56028,49 300,85

26 F21DZT01 u Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 51)

17,0005,06 86,02

27 F21DZU02 u Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de
profunditat, de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 52)

2,000211,74 423,48

28 F21DZG02 u Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou
existent amb els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró amb
formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 50)

8,000217,49 1.739,92

29 F21DZZ22 m Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels
habitatges, de formigó vibropremsat, pvc o polipropilè, de
qualsevol diàmetre fins a 300 mm, amb solera de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

90,0004,23 380,70

30 F21DZ122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 118,0007,94 936,92
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27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans
necessaris per a la correcta execució de la partida, inclòs tall del
tub de formigó amb serra de disc.  (P - 42)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 30.819,79

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 70)

1.997,7001,38 2.756,83

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 67)

471,1796,43 3.029,68

3 F222Z223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg,
incloses les ajudes necessàries (P - 68)

839,9008,60 7.223,14

4 F222Z243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg,
incloses les ajudes necessàries (P - 69)

182,80010,34 1.890,15

5 F228Z010 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades
de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda inferior a 60
cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta.
Inclou el subministrament de la terra tolerable, el subministrament
i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització
de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
 (P - 72)

287,36010,57 3.037,40

6 F228ZC00 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Inclou
el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de
bandes de senyalització per a cada canalització de serveis
inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
 (P - 73)

450,88022,11 9.968,96

7 F227Z00F m2 Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de
vianants, compactació del 95% PM (P - 71)

249,0001,98 493,02

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 28.399,18

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921Z01J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa
a estendre. (P - 81)

388,55026,23 10.191,67

2 F936ZC31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de

427,40493,63 40.017,84
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canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada
per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal
formant embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de
rigola o embornal. (P - 82)

3 F9E1Z10N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:3 (M-15) i ciment pòrtland espolvorejat superficialment i
beurada de ciment pòrtland (P - 94)

3,45038,63 133,27

4 F9F1ZMAJ m2 Paviment de peces de formigó iguals a les existents a l'extrem est
del c. Major i a la part nord del c. de Barcelona, de mides 40x20x8
cm i 20x10x8 cm, de Breinco, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

 (P - 97)

5,75063,30 363,98

5 F9F1ZC11 m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de
10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15% aprox., tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat
perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI
PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del
fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 95)

1.209,40064,79 78.357,03

6 F9F1ZINV m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm, amb estriat
tàctil per a invidents, tipus Llosa Vulcano (crossing), color arena,
de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 96)

4,24062,95 266,91

7 F9F5ZP11 m Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides
40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color negre, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del

226,40032,42 7.339,89
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sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 98)

8 F9F5ZPZ1 m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i
10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color arena, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre
que sigui necessari segons projecte, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 99)

45,95030,17 1.386,31

9 2963Z201 u Formació d'accés al Centre Cívic des de l'Av. de Catalunya, amb
rampa de 1,25 m2 de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de
10x10x8 cm, tipus Tegula Six, color arena, de Breinco o similar
equivalent, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus
PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6
mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant i replà de 3,00 m2 de peces de
marbre blanc de 30x30x4 cm amb acabat abuixardat, col·locades
amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment i reblertes amb
sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou subbase de tot-ú de
15 cm de gruix, solera de formigó de 15 cm; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 1)

1,000517,24 517,24

10 2963Z202 u Formació d'accés al Centre Cívic des de Treavessera, amb 37,00
m2 de paviment de peces de marbre blanc de 30x20x4 cm, amb
acabat abuixardat, 5 graons de bloc massís de pedra de marbre
blanc, de secció 32x18 cm, amb el cantell bisellat i acabat
abuixardat, inclou rebaix longitudinal de 50x20 mm a 5 cm del
cantell per inserció de peça negra de 50x20 mm i 1,65 m2 de
paviment indicatiu per invidents just abans dels graons, tot
col·locat amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment i reblert de junts
amb sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou reblert de tot-ú
per a formació de nivell, solera de formigó de 15 cm de gruix
inclòs formació de graonat, formació de muret de formigó armat
de 20 cm de gruix per tancar el desnivell lateral, fonaments del
muret i aplacat del muret amb peces de marbre blanc de 30 cm
d'amplada i 5 cm de gruix, amb longitud variable, agafades amb
adhesiu, formació de canal de 5 cm d'amplada per evacuació de
l'aigua i impermeabilització sota paviment quan aquest es troba
sobre aparcament existent. Inclou tots les materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls i especificacions de la DF. (P - 2)

1,0008.624,88 8.624,88

11 3911ZP01 u Formació de parterre de 6,20 m2 en el creuament entre els carrer
de Barcelona i Travessera amb peces especials de pedra
granítica, acabat polit, amb els cantells arrodonits, col·locades
sobre base de formigó. Inclou peces tipus vorada de 80x30x20

1,0003.916,65 3.916,65
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cm, tipus vorada corba de 30 cm d'amplada i 20 cm de gruix, tipus
banc amb blocs de 60x60x50 cm i altres peces de mides
especials en encontres amb façana; impermeabilització de la
paret de façana amb làmina de butil i làmina de nòduls de polietilè
amb 2 geotextils; segellat de les juntes entre peces per la cara
interior del parterre i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detalls de projecte. (P - 5)

12 3911ZP02 u Formació de parterre de 25,40 m2 en el creuament entre els
carrer de Barcelona i de Ferrer i Guàrdia amb peces especials de
pedra granítica, acabat polit, amb els cantells arrodonits,
col·locades sobre base de formigó. Inclou peces tipus vorada de
80x25x20 cm, peces especials rectes i corbes de 60 cm
d'amplada i 20 cm de gruix, d'alçada variable entre 60 cm i 130
cm, peça corba per a formació de font, de 20 cm de gruix i 130
cm d'alçada, amb forats per a l'aixeta de la font, 2 peces
horitzontals especials de contorn corbat per a base de la font,
peces tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i peces corbes
40x20 cm amb vorada de xapa galvanitzada de 20x8 mm en
contorn de façana; inclou 1 escocell de pedra granítica de
perímetre corbat amb peces de 20 cm de gruix i 2 escocells
d'acer galvanitzat de perímetre corbat, un a la part superior del
parterre i l'altre a la part inferior; impermeabilització de la paret de
façana amb làmina de butil i làmina de nòduls de polietilè amb 2
geotextils; segellat de les juntes entre peces per la cara interior
del parterre i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detalls de projecte. (P - 6)

1,00013.841,04 13.841,04

13 F9B1Z205 m Formació de llínia de detenció de vehícles amb llambordes de
pedra de marbre blanc de 10x10x8 cm, amb acabat abuixardat,
col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts
de 2 mm amb sorra de marbre blanc i ciment blanc, separadors
de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin
afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P
- 93)

3,90063,13 246,21

14 F9A1Z01F m2 Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló.
Inclou estesa i retirada del sauló.  (P - 92)

1.333,4002,47 3.293,50

15 F9J12P60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 104)

548,6500,49 268,84

16 F9H1ZB51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm
d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de
pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm
d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport
interior d'obra i estesa de la mescla amb dúmper, compactació
manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant. (P - 102)

79,00589,22 7.048,83

17 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 105)

548,6500,34 186,54

18 F9H1Z251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120
cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de

65,83890,78 5.976,77
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pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm
d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport
interior d'obra i estesa de la mescla amb dúmper, compactació
manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant. (P - 101)

19 F981ZM9F m2 Paviment de peces de pedra granítica gris quintana, acabat
flamejat, format per peces de 130x40x8 cm, col·locades amb
morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.
 (P - 87)

1,560188,62 294,25

20 F981ZC9F m Gual per a vianants, de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra
granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes de
peces de 90x40x8 cm i peces de 60x40x8 cm amb relleu
abotonat per a invidents per a marcar el límit de la calçada, inclòs
part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada en
forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió. Inclou formació de forats per col·locació de
papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.
 (P - 85)

4,000568,77 2.275,08

21 F981ZG9F m Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra
granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes de
peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces de caps de
gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.
 (P - 86)

5,600393,54 2.203,82

22 F9H1ZGUA m Formació de gual per a vehícles, 120 cm d'amplada, amb mescla
bituminosa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.  (P - 103)

14,50037,33 541,29

23 F961Z8GD m Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot
inclòs. (P - 83)

12,60050,39 634,91

24 F974Z3EA m Rigola de material i mides a les existents, col·locada. Tot inclòs.
(P - 84)

19,20016,17 310,46

25 481RZT33 m2 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el
paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de revestiments
i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels
accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent,
col·locat convenientment.  (P - 7)

133,25050,43 6.719,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 194.957,01

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL CLAVEGUERAM04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5KZT5E m Formació de canal interceptor, de 30 cm d'amplada i 33 cm
d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de

8,000117,09 936,72
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15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols amb
barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I. Inclou formació de pendents i formació de
mitjacanya en tot el perímetre i adequació de l'entrega de la caixa
de l'embornal existent al canal d'obra, amb els materials i mitjans
necessaris. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte. (P - 119)

2 FD5ZZBA4 m Reixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO, classe
D400, col·locada amb morter. La reixa ha de complir amb la
normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte. (P - 120)

8,000122,20 977,60

3 FD5JZG5E m Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets
de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons
plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en
tot el perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte. (P - 117)

1,000253,55 253,55

4 FD5ZZCA4 u Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250,
per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 121)

1,000117,85 117,85

5 FD5JZF0E u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb
davanter sifònic, de dimensions exteriors aproximades 160x50 cm
i 105 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15
cm, amb sortida per tub de Ø250. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funiconament. (P - 116)

13,000250,87 3.261,31

6 FD5ZZCOF u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de la reixa
735x282 mm, col·locat amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70
dm2 de superfície d'absorció, amb gravat antilliscant superficial,
revestida amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de
gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE
EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials
i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte. (P
- 122)

13,000106,55 1.385,15

7 FD5ZZMOF u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb
tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa
449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat
pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 124)

13,00094,71 1.231,23

8 2DB1ZC26 u Formació de base per a pou quadrat de resalt de 70x70 cm
(mides interiors), amb solera de formigó de 150x150 cm i 20 cm
de gruix, solera de llambordins de granit de 15 cm a l'interior del
pou, colze a 45º de Ø300 per embocadura de tub de PVC de
Ø300 col·locat en vertical per l'exterior del pou i connectat a
col·lector existent de formigó armat. Inclou connexió del col·lector
existent de formigó amb el tub vertical de PVC, tub i colze de
PVC, reblert lateral del tub amb formigó amb un gruix mínim de 15

1,000344,51 344,51
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cm, reblert mitja canya de formigó per a recolzament del colze,
segellats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. (P - 3)

9 FDD2Z534 m Paret per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de gruix
14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6. Inclou part
proporcional de formació de base d'assentament del pou sobre
pou de formigó armat construït in situ, inclòs part proporcional de
peces especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte (P - 128)

3,400496,12 1.686,81

10 FDD2Z010 m Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb
parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó armat, inclòs
encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per
a tubs de qualsevol diàmetre, formació de mitja canya
d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior
de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs
necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte. (P - 127)

6,600354,17 2.337,52

11 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 129)

31,00018,07 560,17

12 FDDZZTD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament,
amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 131)

8,000384,91 3.079,28

13 FDDZZTC4 u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la
tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb
pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte. (P - 130)

3,000384,91 1.154,73

14 ED7FZ562 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i
reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics
a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs
formació de forat amb broca de corona i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions
de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
per a formació de by-pass en el col·lector existent per tal de
garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou
col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
realització del by-pass i la seva posterior retirada.

 (P - 13)

151,00069,49 10.492,99

15 ED7FZ762 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a 112,000154,42 17.295,04
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sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i
reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics
a tubs de tots els diàmetres, inclòs formació de forat amb broca
de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
projecte i Plec de Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de
400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el
col·lector existent per tal de garantir el servei de la xarxa durant la
col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta realització del by-pass i la seva
posterior retirada.

 (P - 14)

16 F21DZCN1 u Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova
construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó Ø300 i Ø400.
Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de
corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 44)

2,000340,94 681,88

17 F21DZCN2 u Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de
formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. Inclou talls amb
serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces
especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 45)

9,000303,50 2.731,50

18 F21DZCN3 u Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector
existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. El
punt de connexió és existent, només cal embocar el nou
clavegueró i segellar. Inclou peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots
els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
46)

12,000146,71 1.760,52

19 F21DZCN4 u Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels
col·lectors de PVC Ø400. Inclou formació de forat en pou existent
amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els
mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 47)

2,000362,84 725,68

20 F21DZCN6 u Connexió de clavegueró existent d'escomesa dels edificis a
col·lector nou de PVC de Ø400 mm. Inclou peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 49)

13,000146,71 1.907,23

21 2DB1ZCMA u Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a
3 m de profunditat com a màxim, de 14 cm de gruix, de maó
massís, arrebossat i lliscat per dins i esquerdejat per fora amb
morter de ciment 1:6. Inclou solera de formigó de 120x120x15
cm, formació de mitja canya d'emmotllament del tubs, formació de
forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol
diàmetre, graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra;
bastiment i tapa abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el
paviment és de peces i sense marc aparent quan el paviment és
asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de

6,0001.527,87 9.167,22
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diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial, compliment de la norma
AENOR RP 0023, pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt
elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig
antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

 (P - 4)

22 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 11) 28,00010,53 294,84

23 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)

28,0002,36 66,08

24 ED7FZ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 10 cm per
sobre el tub. Inclou connexions, segelllats i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 12)

18,00055,70 1.002,60

25 FD7JZ145 m Clavegueró amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 110 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 126)

12,00011,96 143,52

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 63.595,53

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL AIGUA05
TITOL 4 BOQUES DE REG01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJSDZG0G u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle,
de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa
segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 148)

5,000424,67 2.123,35

2 FJSDZPRG u Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior
i fons de grava i bastiment i tapa de fosa classe D-400. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 150)

1,000412,61 412,61

3 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 143)

182,0008,50 1.547,00

4 FG21ZT50 m Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció
de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa (P - 145)

182,0006,42 1.168,44

5 FDG3Z457 m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la

22,00014,72 323,84
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partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P -
132)

6 FDGZU010 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 canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 138)

182,0000,34 61,88

7 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó
i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada (P - 146)

3,000259,12 777,36

TITOL 4TOTAL 01.01.05.01 6.414,48

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL AIGUA05
TITOL 4 FONT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJSZZG1F u Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de
connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades,
vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament
segons projecte i companyia subministradora. (P - 154)

1,000520,00 520,00

2 FJSDZZGF u Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i
vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i
tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

 (P - 153)

1,000884,77 884,77

3 FJSDZA0G u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons
de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
147)

2,000431,10 862,20

4 FJSDZGFG u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 3/4´´ mascle,
de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa
segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 149)

2,000426,73 853,46

5 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
142)

10,0006,37 63,70

6 FG21ZT20 m Tub de PVC rígid de 63 mm de diàmetre nominal, per protecció
de canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa (P - 144)

10,0003,82 38,20

7 FDG3Z457 m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els

6,00014,72 88,32

EUR
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materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P -
132)

8 EJ28Z010 u Aixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de llautó,
muntada superficialment, pulit, amb un broc i palanca
d'accionament. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 29)

1,000257,69 257,69

9 FQ31Z210 u Reixa per a font, de geometria no regular, perímetre de directriu
corba, de pletines d'acer inoxidable AISI 316 mate, practicable,
amb una superfície total de 1,16 m2, col·locada. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 160)

1,000226,69 226,69

TITOL 4TOTAL 01.01.05.02 3.795,03

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL AIGUA05
TITOL 4 AIGUA POTABLE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5Z457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de
resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació
del cubilot. (P - 133)

48,00012,88 618,24

2 FJSDZA0G u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons
de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
147)

23,000431,10 9.915,30

TITOL 4TOTAL 01.01.05.03 10.533,54

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 ENLLUMENAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000006 U Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós redacció
del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes
per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de
visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de registre de l'OGE i les
taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents
partides : (P - 205)

1,0000,00 0,00

2 HH04001A U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació
d'enllumenat exterior. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada. (P - 191)

1,000642,49 642,49

3 EHLCC021 U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca
ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 33 W

15,000598,69 8.980,35
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de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada i en funcionament. (P - 27)

4 EHLCC015 U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca
ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 18 W
de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada i en funcionament. (P - 23)

4,000588,29 2.353,16

5 EHLCC01C U Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de
protecció IP 44 amb fusibles (P - 25)

7,00068,05 476,35

6 EHLCC01D U Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de
protecció IP 44 amb fusibles i caixa de derivació (P - 26)

12,00073,77 885,24

7 EHLCZ021 U Desplaçament de columna existent, inclòs cablejat, arquetes i
connexionat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. (P - 28)

2,00091,68 183,36

8 F315Z1H3 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 (P - 79)

2,00071,95 143,90

TITOL 4TOTAL 01.01.06.01 13.664,85

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000072 U Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses
les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria.
Composta per les següents partides : (P - 208)

1,0000,00 0,00

2 HH04202A U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de
distribució d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada. (P - 198)

1,0001.051,15 1.051,15

3 ED351840 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de
mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 10)

14,000317,50 4.445,00

4 EG31Z354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 17)

757,2004,53 3.430,12

5 EF22L911 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i
DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 16)

56,00028,88 1.617,28

TITOL 4TOTAL 01.01.06.02 10.543,55

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 QUADRES ELÉCTRICS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 K6000026 U Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses
les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria.
Composta per les següents partides : (P - 206)

1,0000,00 0,00

2 HH040042 U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de
quadres eléctrics. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja
i en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada. (P
- 195)

1,000325,26 325,26

3 EGHM1001 U Subministrament i col·locació de quadre eléctric per enllumenat
exterior, segons esquemes unifilars del projecte amb proteccions
diferencials i magnetotermiques,amb caixa de
seccionament,escomesa directa segons normes de la companyia
i mòdul de distribució contra sobtensions permanents i
transitòries,diferencials autorearmable, comunicació GSM amb
comandament per PLC OMRON SYSMAC i analitzador de xarxes
CSQ,contacte de porta oberta,antena exterior.armari de tres
portes d'acer inoxidable o be dues, model MONOLIT de la marca
ARELSA (P - 22)

1,0003.527,01 3.527,01

TITOL 4TOTAL 01.01.06.03 3.852,27

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 POSTA A TERRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000035 U Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós redacció
del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes
per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de
visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria. Composta per
les següents partides : (P - 207)

1,0000,00 0,00

2 HH04003A U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de
poosta a terra. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i
en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada. (P
- 193)

1,000199,99 199,99

3 EGD2111D U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de
0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 20)

11,00053,14 584,54

4 EGD31100 U Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50
mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures (P - 21)

11,00037,52 412,72

5 EG380907 M Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar
de 1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra (P - 19)

140,00010,83 1.516,20

TITOL 4TOTAL 01.01.06.05 2.713,45

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 CREUAMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 FDG5Z657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. (P - 134)

37,00015,05 556,85

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

12,000395,20 4.742,40

TITOL 4TOTAL 01.01.06.06 5.299,25

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5Z677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. (P - 135)

45,00036,71 1.651,95

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

16,000395,20 6.323,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 7.975,15

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS08
TITOL 4 TELEFÒNICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5ZT01 m Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3
tubs de ø40 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris
durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines
necessaris. (P - 137)

387,00038,49 14.895,63

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

23,000395,20 9.089,60

3 FDK2ZT17 u Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova
xarxa soterrada. Inclou arqueta i cablejat fins a punt de connexió
interior. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
indicacions de la companyia i la DEO. (P - 140)

36,000283,06 10.190,16

EUR
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TITOL 4TOTAL 01.01.08.01 34.175,39

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS08
TITOL 4 FIBRA ÒPTICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5ZE01 m Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P -
136)

334,00029,67 9.909,78

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

20,000395,20 7.904,00

TITOL 4TOTAL 01.01.08.02 17.813,78

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBS2ZZ30 u Desplaçament i recol·locació de semàfor, totalment muntat i
connexionat, inclòs cablejat, arquetes, elements de subjecció
necessaris, inclòs fonaments de formigó, segons plànols. Tot
inclòs completament acabat. 
 (P - 115)

2,000293,44 586,88

2 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 108)

6,00046,13 276,78

3 FBB11111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 107)

2,00039,42 78,84

4 FBB32620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x20 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al
senyal (P - 112)

1,00041,20 41,20

5 FBB21501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 111)

3,00078,08 234,24

6 FBB1Z251 u Recol·locació de senyal de trànsit (P - 109) 4,00014,78 59,12

7 FBBZZP20 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3
mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb fixacions
mecàniques a la façana. (P - 113)

54,00036,67 1.980,18

8 FBA3ZT10 m2 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura
acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 106)

19,0806,03 115,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 3.372,29
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OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB12Z8BE m Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà superior de
tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm, amb paret gruixuda i
arestes arrodonides, fixat a muntants cada 130 cm
aproximadament mitjançant passamà torsionat d'acer corten de
40x6 mm; muntats de doble L50.40.4 mm de xapa d'acer corten
doblada, fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a l'estructura
de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer inoxidable
amb placa base, fixada mecànicament a paviment. Inclou
passamà a una alçada de 60 cm en el tram de les escales. Tot
l'acer serà tractat de la següent manera: 1. graenllat; 2. activat
amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
detall de projecte. (P - 8)

8,000158,64 1.269,12

2 EB12ZCBE m Passamà metàl·lic de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm,
amb paret gruixuda i arestes arrodonides, fixat cada 130 cm
aproximadament mitjançant passamà torsionat d'acer corten de
40x6 mm, fixat a paret. Tot l'acer serà tractat de la següent
manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat
acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte. (P - 9)

77,45068,70 5.320,82

3 FD5KZERR m Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i
aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm d'amplada i 50 cm
d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locada
sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm. Inclou mitja
canya interior, col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa
abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8 mm, recolzada
sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detall de projecte. (P - 118)

1,800196,86 354,35

4 F991ZM13 u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat
termolacat color gris fosc, de 193x90 cm amb alçada variable de
mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de
20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 90)

2,000360,32 720,64

5 FQ14Z020 u Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els
cantells arrodonits amb radi 2 cm, col·locat. (P - 158)

1,000671,96 671,96

6 KQ41Z003 u Pilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetre, col·locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra (P - 209)

5,000425,11 2.125,55

7 FQ42ZE15 u Pilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 970 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb
tractament superficial anticartells i antiengnaxines, model CITY
REFORZADA de la marca ADO o equivalent, ancorada amb dau
de formigó. Inclou 2 bases d'acer galvanitzat per fixar la pilona,
una per col·locar la pilona en la seva ubicació principal i una altra
col·locada prop de la façana per guardar la pilona quan el pas
estigui obert.  (P - 161)

2,000228,19 456,38
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8 FQ21ZT65 u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat
esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada ancorada
amb dau de formigó (P - 159)

3,000219,83 659,49

9 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al
paviment (P - 166)

8,00078,18 625,44

10 FQC2Z6MA u Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i disseny
segons especificacions de l'Ajuntament de Parets i detalls de
projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat. (P - 165)

2,0002.528,40 5.056,80

11 G3J2Z920 u Subministrament i col·locació de bolo de pedra granítica, amb un
volum entre 1 i 1,5 m3, amb els cantells arrodonits. (P - 189)

1,0001.546,02 1.546,02

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 18.806,57

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL JARDINERIA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR43Z0A2 u Subministrament de Ligustrum lucidum Variegatum de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de mides segons
projecte (P - 173)

2,000126,00 252,00

2 FR45Z0A3 u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra amb guix de mides segons projecte (P - 178)

1,000166,00 166,00

3 FR45Z0A5 u Subministrament de Schinus molle de 3 m d'alçada, en contenidor
(P - 179)

1,00085,65 85,65

4 FR61ZG69 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 -
2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb
una granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i
un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador
d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i
contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50
m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil
antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el
primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 185)

4,000180,41 721,64

5 FRZ22C23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 188)

4,00039,02 156,08

6 FR491633 u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l (P - 180)

20,0004,18 83,60

7 FR4GZF34 u Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 l
(P - 182)

32,0004,18 133,76

8 FR4DN438 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 181)

127,0003,63 461,01

9 FR43Z651 u Subministrament de Ficus pumila en contenidor de 3 l (P - 176) 25,0002,20 55,00

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 20

10 FR4HZP23 u Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 183)

26,0003,86 100,36

11 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 186)

230,0004,18 961,40

12 FR3PZG02 m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria
orgànica, amb textura franca i bona capacitat de drentatge,
exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i
amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes i
contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals. (P - 170)

17,101114,42 1.956,70

13 FR3PF054 m3 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals (P - 169)

3,800121,77 462,73

14 FR3P9184 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals (P - 168)

8,548136,04 1.162,87

15 FR3A7010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals (P - 167)

38,0000,43 16,34

16 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)

89,8502,36 212,05

17 FR3SZ0B4 m2 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

 (P - 172)

41,42022,73 941,48

18 FR3PZSOL m3 Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes vives
d'orígen granític o calcari, de granulometria 2-4 cm sense fins i
20% de terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un màxim
d'argiles del 20% i amb un 2-5% de matèria orgànica, lliure de
patògens, males herbes i contaminants. Inclou hidrogel o
estabilitzador de sòls per mantenir l'estructura estable.  (P - 171)

54,00086,81 4.687,74

19 FRE6ZGCM u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment de
l'enjardinament durant un any, inclòs el control de males herbes,
tractament de plagues i malalties, podes per a formació
d'enfiladisses, proteccions d'arbres amb elements de fusta,
replantació de les plantes que es morin, incorporació d'adob si fos
necessari i qualsevol altra feina de manteniment que sigui
necessaria. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. (P - 187)

2,000943,65 1.887,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 14.503,71

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0ZE21 pa TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA_Partida alçada a justificar
per la Gestió de Residus de l'obra, en base a l'estudi de Gestió de
Residus, segons certificats de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries. L'import inclou la gestió de residus
de les terres sobrants i els residus generats durant l'execució de
l'obra. No inclou la gestió de residus dels enderrocs dels vials
existents. (P - 0)

1,000375,65 375,65

2 F241Z063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i 1.909,8312,12 4.048,84
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temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 74)

3 F2R3Z039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics (P - 75)

9,6002,12 20,35

4 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 77)

9,600208,00 1.996,80

5 F2R5Z267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina (P - 76)

971,2852,56 2.486,49

6 F2RAZ3G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

971,2858,32 8.081,09

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.GR 17.009,22

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0ZSS1 pa TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA_Partida alçada a justificar
per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic / Estudi
de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0005.603,99 5.603,99

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.SS 5.603,99

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219ZTOP u Topògraf present en l'execució de les cates de localització de
serveis existents. Inclou elaboració de plànol de serveis existents.
Tot inclòs.  (P - 40)

1,000988,00 988,00

2 F219ZCAT u Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc
de paviment; càrrega, transport i deposició de runa en centre
autoritzat i reposició del paviment. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.  (P - 38)

10,000271,57 2.715,70

3 F21HZ641 u Col·locació de columna existent en bidó de plàstic reblert de
formigó, inclòs part proporcional d'instal·lació de cablejat
provisional i la posterior retirada, càrrega i transport de runa a
abocador. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i en funcionament. (P
- 55)

11,000165,71 1.822,81

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.00 5.526,51

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 200)

103,90010,30 1.070,17
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2 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 32)

641,9506,10 3.915,90

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 33)

1.242,1003,66 4.546,09

4 F219ZAC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 36)

641,9503,11 1.996,46

5 F219ZAG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 37)

807,3653,34 2.696,60

6 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 67)

189,4216,43 1.217,98

7 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

390,2503,95 1.541,49

8 F219ZR05 m Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
39)

26,4005,77 152,33

9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 34)

35,0005,17 180,95

10 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 35)

96,0007,61 730,56

11 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 58)

3,0004,42 13,26

12 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
57)

3,00010,61 31,83

13 F21QZ121 u Retirada de jardinera, amb càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 60)

1,00010,61 10,61

14 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 59)

48,0007,36 353,28

15 F21QZB01 u Retirada de pilona automàtica, enderroc de tots els elements
inclòs daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 61)

1,00023,35 23,35

16 F21QZC01 u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 62)

17,00013,57 230,69

17 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 54)

11,00080,39 884,29

18 K21GZE01 u Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i càrrega de
runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements. (P - 203)

1,0001.404,80 1.404,80

19 K21PZ111 u Retirada d'instal·lació aèrea de telefonia existent i càrrega de
runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements. (P - 204)

1,0001.306,00 1.306,00

EUR
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20 F21QZP01 u Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions
i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 64)

1,00010,03 10,03

21 FDKZZT54 u Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa
d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per
adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó massís,
arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.
 (P - 141)

78,00048,64 3.793,92

22 F21DZT01 u Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 51)

11,0005,06 55,66

23 F21DZU02 u Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de
profunditat, de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 52)

3,000211,74 635,22

24 F21DZG02 u Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou
existent amb els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró amb
formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 50)

3,000217,49 652,47

25 F21DZZ22 m Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels
habitatges, de formigó vibropremsat, pvc o polipropilè, de
qualsevol diàmetre fins a 300 mm, amb solera de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

174,0004,23 736,02

26 F21DZ1J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a
60x90 cm, d'obra de fàbrica, amb solera de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida. (P - 43)

145,0009,60 1.392,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 29.581,96

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 70)

2.117,3101,38 2.921,89

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 67)

526,7646,43 3.387,09

3 F222Z223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg,
incloses les ajudes necessàries (P - 68)

416,8708,60 3.585,08

4 F222Z243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg,
incloses les ajudes necessàries (P - 69)

1.292,42010,34 13.363,62

5 F228Z010 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades
de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda inferior a 60
cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta.
Inclou el subministrament de la terra tolerable, el subministrament
i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització
de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

854,72010,57 9.034,39
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 (P - 72)

6 F228ZC00 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Inclou
el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de
bandes de senyalització per a cada canalització de serveis
inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
 (P - 73)

319,51022,11 7.064,37

7 F227Z00F m2 Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de
vianants, compactació del 95% PM (P - 71)

433,5001,98 858,33

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 40.214,77

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921Z01J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa
a estendre. (P - 81)

423,46226,23 11.107,41

2 F936ZC31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de
canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada
per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal
formant embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de
rigola o embornal. (P - 82)

465,80893,63 43.613,60

3 F9E1Z10N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:3 (M-15) i ciment pòrtland espolvorejat superficialment i
beurada de ciment pòrtland (P - 94)

9,80038,63 378,57

4 F9F1ZMAJ m2 Paviment de peces de formigó iguals a les existents a l'extrem est
del c. Major i a la part nord del c. de Barcelona, de mides 40x20x8
cm i 20x10x8 cm, de Breinco, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

 (P - 97)

57,95063,30 3.668,24

5 F9F1ZC11 m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de
10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15% aprox., tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat
perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI
PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del

979,80064,79 63.481,24

EUR
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fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 95)

6 F9F1ZINV m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm, amb estriat
tàctil per a invidents, tipus Llosa Vulcano (crossing), color arena,
de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 96)

8,72062,95 548,92

7 F9F5ZP11 m Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides
40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color negre, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 98)

218,60032,42 7.087,01

8 F9F5ZPZ2 m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i
10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color negre, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre
que sigui necessari segons projecte, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 100)

3,20030,45 97,44

9 F9F5ZPZ1 m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i
10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color arena, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre
que sigui necessari segons projecte, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 99)

29,10030,17 877,95
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10 F9B1Z205 m Formació de llínia de detenció de vehícles amb llambordes de
pedra de marbre blanc de 10x10x8 cm, amb acabat abuixardat,
col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts
de 2 mm amb sorra de marbre blanc i ciment blanc, separadors
de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin
afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P
- 93)

2,40063,13 151,51

11 F9A1Z01F m2 Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló.
Inclou estesa i retirada del sauló.  (P - 92)

1.193,0302,47 2.946,78

12 F9J12P60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 104)

909,0000,49 445,41

13 F9H1ZB51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm
d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de
pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm
d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport
interior d'obra i estesa de la mescla amb dúmper, compactació
manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant. (P - 102)

130,89789,22 11.678,63

14 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 105)

909,0000,34 309,06

15 F9H1Z251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120
cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de
pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm
d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport
interior d'obra i estesa de la mescla amb dúmper, compactació
manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant. (P - 101)

109,08090,78 9.902,28

16 F981ZM9F m2 Paviment de peces de pedra granítica gris quintana, acabat
flamejat, format per peces de 130x40x8 cm, col·locades amb
morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.
 (P - 87)

6,240188,62 1.176,99

17 F981ZC9F m Gual per a vianants, de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra
granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes de
peces de 90x40x8 cm i peces de 60x40x8 cm amb relleu
abotonat per a invidents per a marcar el límit de la calçada, inclòs
part proporcional de peces de caps de gual, amb la cantonada en
forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió. Inclou formació de forats per col·locació de
papereres, semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.
 (P - 85)

16,000568,77 9.100,32
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18 F981ZG9F m Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra
granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes de
peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces de caps de
gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.
 (P - 86)

11,200393,54 4.407,65

19 F9H1ZGUA m Formació de gual per a vehícles, 120 cm d'amplada, amb mescla
bituminosa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.  (P - 103)

17,00037,33 634,61

20 F961Z8GD m Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot
inclòs. (P - 83)

16,40050,39 826,40

21 F974Z3EA m Rigola de material i mides a les existents, col·locada. Tot inclòs.
(P - 84)

36,40016,17 588,59

22 481RZT33 m2 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el
paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de revestiments
i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels
accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent,
col·locat convenientment.  (P - 7)

100,35050,43 5.060,65

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 178.089,26

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL CLAVEGUERAM04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5JZG5E m Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets
de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons
plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en
tot el perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte. (P - 117)

2,000253,55 507,10

2 FD5ZZGA4 u Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º,
de barres inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de 70x30
cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023 i han d'estar
homologats per CLABSA. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte. (P - 123)

1,00078,31 78,31

3 FD5ZZCA4 u Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250,
per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 121)

1,000117,85 117,85

4 FD5JZF0E u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb
davanter sifònic, de dimensions exteriors aproximades 160x50 cm
i 105 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15
cm, amb sortida per tub de Ø250. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funiconament. (P - 116)

8,000250,87 2.006,96
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5 FD5ZZCOF u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de la reixa
735x282 mm, col·locat amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70
dm2 de superfície d'absorció, amb gravat antilliscant superficial,
revestida amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de
gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE
EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials
i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte. (P
- 122)

8,000106,55 852,40

6 FD5ZZMOF u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb
tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa
449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat
pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 124)

8,00094,71 757,68

7 FDD2Z534 m Paret per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de gruix
14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6. Inclou part
proporcional de formació de base d'assentament del pou sobre
pou de formigó armat construït in situ, inclòs part proporcional de
peces especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte (P - 128)

3,600496,12 1.786,03

8 FDD2Z010 m Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb
parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó armat, inclòs
encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per
a tubs de qualsevol diàmetre, formació de mitja canya
d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior
de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs
necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte. (P - 127)

10,400354,17 3.683,37

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 129)

44,00018,07 795,08

10 FDDZZTD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament,
amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 131)

1,000384,91 384,91

11 FDDZZTC4 u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la
tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb
pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte. (P - 130)

8,000384,91 3.079,28

12 ED7FZ562 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i
reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou

252,00069,49 17.511,48
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compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics
a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs
formació de forat amb broca de corona i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions
de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
per a formació de by-pass en el col·lector existent per tal de
garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou
col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
realització del by-pass i la seva posterior retirada.

 (P - 13)

13 FD78Z385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locat sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i
reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions a tubs de tots els diàmetres,
inclòs formació de forat amb broca de corona i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions
de DUB. (P - 125)

144,000107,27 15.446,88

14 F21DZCN1 u Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova
construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó Ø300 i Ø400.
Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de
corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 44)

1,000340,94 340,94

15 F21DZCN2 u Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de
formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. Inclou talls amb
serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces
especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 45)

2,000303,50 607,00

16 F21DZCN3 u Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector
existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. El
punt de connexió és existent, només cal embocar el nou
clavegueró i segellar. Inclou peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots
els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
46)

2,000146,71 293,42

17 F21DZCN5 u Connexió de col·lector nou de formigó a pou existent. Diàmetre
dels col·lectors de formigó Ø600. Inclou formació de forat en pou
existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots
els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
48)

1,000396,99 396,99

18 2DB1ZCMA u Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a
3 m de profunditat com a màxim, de 14 cm de gruix, de maó
massís, arrebossat i lliscat per dins i esquerdejat per fora amb
morter de ciment 1:6. Inclou solera de formigó de 120x120x15
cm, formació de mitja canya d'emmotllament del tubs, formació de
forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol
diàmetre, graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra;
bastiment i tapa abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el

3,0001.527,87 4.583,61
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paviment és de peces i sense marc aparent quan el paviment és
asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial, compliment de la norma
AENOR RP 0023, pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt
elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig
antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

 (P - 4)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 53.229,29

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL AIGUA05
TITOL 4 BOQUES DE REG01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJSDZG0G u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle,
de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa
segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 148)

8,000424,67 3.397,36

2 FJSDZPRG u Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior
i fons de grava i bastiment i tapa de fosa classe D-400. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 150)

1,000412,61 412,61

3 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 143)

216,0008,50 1.836,00

4 FG21ZT50 m Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció
de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa (P - 145)

216,0006,42 1.386,72

5 FDG3Z457 m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P -
132)

40,00014,72 588,80

6 FDGZU010 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 canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 138)

216,0000,34 73,44

7 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó
i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada (P - 146)

5,000259,12 1.295,60

TITOL 4TOTAL 01.02.05.01 8.990,53
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OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL AIGUA05
TITOL 4 AIGUA POTABLE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5Z457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de
resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació
del cubilot. (P - 133)

44,00012,88 566,72

2 FJSDZA0G u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons
de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
147)

14,000431,10 6.035,40

TITOL 4TOTAL 01.02.05.02 6.602,12

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 ENLLUMENAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000006 U Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós redacció
del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes
per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de
visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de registre de l'OGE i les
taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents
partides : (P - 205)

1,0000,00 0,00

2 HH040003 U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació
d'enllumenat exterior. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada. (P - 190)

1,000478,80 478,80

3 EHLCC01B U Connexió a les noves linies elèctriques de enllumenat
existent,inclou tots els elements necessaris per la seva
col·locació,instal·lació i posada en funcionament. (P - 24)

5,00028,01 140,05

4 EHLCC021 U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca
ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 33 W
de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada i en funcionament. (P - 27)

17,000598,69 10.177,73

5 EHLCC01C U Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de
protecció IP 44 amb fusibles (P - 25)

17,00068,05 1.156,85

6 EHLCZ021 U Desplaçament de columna existent, inclòs cablejat, arquetes i
connexionat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. (P - 28)

2,00091,68 183,36

7 F315Z1H3 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 (P - 79)

2,00071,95 143,90
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TITOL 4TOTAL 01.02.06.01 12.280,69

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000072 U Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses
les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria.
Composta per les següents partides : (P - 208)

1,0000,00 0,00

2 HH042002 U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de
distribució d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada. (P - 197)

1,0001.602,45 1.602,45

3 ED351840 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de
mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 10)

12,000317,50 3.810,00

4 EG31Z654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 18)

2.007,6006,14 12.326,66

5 EF22L611 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i
DN= 25 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 15)

48,00012,31 590,88

TITOL 4TOTAL 01.02.06.02 18.329,99

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 POSTA A TERRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000035 U Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós redacció
del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes
per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de
visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria. Composta per
les següents partides : (P - 207)

1,0000,00 0,00

2 HH040043 U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de
poosta a terra. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i
en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada. (P
- 196)

1,000545,94 545,94

3 EGD31100 U Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50
mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures (P - 21)

29,00037,52 1.088,08

4 EGD2111D U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de
0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 20)

29,00053,14 1.541,06

5 EG380907 M Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar
de 1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra (P - 19)

392,00010,83 4.245,36

EUR
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TITOL 4TOTAL 01.02.06.05 7.420,44

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 CREUAMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5Z657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. (P - 134)

82,00015,05 1.234,10

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

14,000395,20 5.532,80

TITOL 4TOTAL 01.02.06.06 6.766,90

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

3,000395,20 1.185,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.07 1.185,60

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS08
TITOL 4 TELEFÒNICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5ZT01 m Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3
tubs de ø40 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris
durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines
necessaris. (P - 137)

301,00038,49 11.585,49

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

21,000395,20 8.299,20

3 FDK2ZT17 u Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova
xarxa soterrada. Inclou arqueta i cablejat fins a punt de connexió
interior. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la

35,000283,06 9.907,10
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correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
indicacions de la companyia i la DEO. (P - 140)

TITOL 4TOTAL 01.02.08.01 29.791,79

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS08
TITOL 4 FIBRA ÒPTICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5ZE01 m Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P -
136)

215,00029,67 6.379,05

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

12,000395,20 4.742,40

TITOL 4TOTAL 01.02.08.02 11.121,45

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBS2ZZ30 u Desplaçament i recol·locació de semàfor, totalment muntat i
connexionat, inclòs cablejat, arquetes, elements de subjecció
necessaris, inclòs fonaments de formigó, segons plànols. Tot
inclòs completament acabat. 
 (P - 115)

6,000293,44 1.760,64

2 FBS2Z0D0 U Subministrament i col·locació de semàfor nou, de característiques
definiedes en projecte. Inclou semàfor amb òptica de leds, bàcul,
fonament, elements de connexionat i programació i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 114)

1,0001.892,92 1.892,92

3 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 108)

3,00046,13 138,39

4 FBB21501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 111)

2,00078,08 156,16

5 FBB1Z251 u Recol·locació de senyal de trànsit (P - 109) 2,00014,78 29,56

6 FBBZZP20 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3
mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb fixacions
mecàniques a la façana. (P - 113)

25,20036,67 924,08

7 FBA3ZT10 m2 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura
acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 106)

22,7206,03 137,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.09 5.038,75

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5KZERR m Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i
aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm d'amplada i 50 cm
d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locada
sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm. Inclou mitja
canya interior, col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa
abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8 mm, recolzada
sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detall de projecte. (P - 118)

5,060196,86 996,11

2 F991ZM11 u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat
termolacat color gris fosc, de 193x140 cm amb alçada variable de
mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de
20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 88)

2,000412,11 824,22

3 F991ZM12 u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat
termolacat color gris fosc, de 193x120 cm amb alçada variable de
mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de
20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 89)

1,000393,37 393,37

4 F991ZM14 u Escocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat
termolacat color gris fosc, de diàmetre 120 cm amb alçada
variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de
20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 91)

1,000256,17 256,17

5 FQB1ZZZZ u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc,
rectangular, de 140x110 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer,
amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 164)

2,000587,47 1.174,94

6 FQB1ZDDD u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc,
rectangular, de 140x90 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer,
amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 163)

1,000544,90 544,90
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7 FQB1ZC13 u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc,
rectangular, de 120x60 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer,
amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 162)

5,000438,47 2.192,35

8 FQ11ZT41 u Subministrament i col·locació de Banc Nomo o equivalent, de la
casa Escofet, de 190 cm de longitud, suports i reposabraços
d'acer zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs
taladre a paviment i reblert amb resina i atornillat segons
instruccions del fabricant i neteja.  (P - 157)

2,000604,56 1.209,12

9 FQ11ZG41 u Subministrament i col·locació de Cadira Nomo o equivalent, de la
casa Escofet, de 70 cm de longitud, suports i reposabraços d'acer
zincat i pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de Flandes
tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs taladre a
paviment i reblert amb resina i atornillat segons instruccions del
fabricant i neteja.  (P - 156)

4,000494,30 1.977,20

10 FQ14Z020 u Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els
cantells arrodonits amb radi 2 cm, col·locat. (P - 158)

2,000671,96 1.343,92

11 KQ41Z003 u Pilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetre, col·locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra (P - 209)

9,000425,11 3.825,99

12 FQ21ZT65 u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat
esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada ancorada
amb dau de formigó (P - 159)

6,000219,83 1.318,98

13 FQC2Z6MA u Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i disseny
segons especificacions de l'Ajuntament de Parets i detalls de
projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat. (P - 165)

1,0002.528,40 2.528,40

14 G3J2Z920 u Subministrament i col·locació de bolo de pedra granítica, amb un
volum entre 1 i 1,5 m3, amb els cantells arrodonits. (P - 189)

2,0001.546,02 3.092,04

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.10 21.677,71

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL JARDINERIA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR45Z0A1 u Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra amb guix de mides segons projecte (P - 177)

1,000350,00 350,00

2 FR45Z0A3 u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra amb guix de mides segons projecte (P - 178)

1,000166,00 166,00

3 FR43Z0A4 u Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre segons projecte (P -
174)

1,000120,00 120,00

4 FR43Z0A6 u Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 3 m d'alçada, en
contenidor  (P - 175)

1,000150,00 150,00

5 FR61ZG69 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 -
2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb

4,000180,41 721,64
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una granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i
un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador
d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i
contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50
m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil
antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el
primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 185)

6 FRZ22C23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 188)

4,00039,02 156,08

7 FR491633 u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l (P - 180)

20,0004,18 83,60

8 FR4JHM3C u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 184)

9,0003,75 33,75

9 FR4GZF34 u Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 l
(P - 182)

32,0004,18 133,76

10 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 186)

61,0004,18 254,98

11 FR3PZG02 m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria
orgànica, amb textura franca i bona capacitat de drentatge,
exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i
amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes i
contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals. (P - 170)

3,573114,42 408,82

12 FR3PF054 m3 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals (P - 169)

0,794121,77 96,69

13 FR3P9184 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals (P - 168)

0,794136,04 108,02

14 FR3A7010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals (P - 167)

7,9400,43 3,41

15 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)

7,9402,36 18,74

16 FR3SZ0B4 m2 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

 (P - 172)

16,67122,73 378,93

17 FR3PZSOL m3 Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes vives
d'orígen granític o calcari, de granulometria 2-4 cm sense fins i
20% de terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un màxim
d'argiles del 20% i amb un 2-5% de matèria orgànica, lliure de
patògens, males herbes i contaminants. Inclou hidrogel o
estabilitzador de sòls per mantenir l'estructura estable.  (P - 171)

54,00086,81 4.687,74

18 FRE6ZGCM u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment de
l'enjardinament durant un any, inclòs el control de males herbes,
tractament de plagues i malalties, podes per a formació
d'enfiladisses, proteccions d'arbres amb elements de fusta,
replantació de les plantes que es morin, incorporació d'adob si fos
necessari i qualsevol altra feina de manteniment que sigui
necessaria. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la

1,000943,65 943,65
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correcta execució de la partida. (P - 187)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.11 8.815,81

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0ZE23 pa C/ MAJOR_Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de
l'obra, en base a l'estudi de Gestió de Residus, segons certificats
de residus i factures acreditatives de despeses complementàries.
L'import inclou la gestió de residus de les terres sobrants i els
residus generats durant l'execució de l'obra. No inclou la gestió de
residus dels enderrocs dels vials existents. (P - 0)

1,000386,62 386,62

2 F241Z063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 74)

2.805,2112,12 5.947,05

3 F2R3Z039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics (P - 75)

12,0002,12 25,44

4 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 77)

12,000208,00 2.496,00

5 F2R5Z267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina (P - 76)

1.003,7712,56 2.569,65

6 F2RAZ3G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

1.003,7718,32 8.351,37

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.GR 19.776,13

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ MAJOR02
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0ZSS2 pa C/ MAJOR_Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a
l'obra, en base a l'Estudi Bàsic / Estudi de Seguretat i el Pla de
Seguretat i Salut (P - 0)

1,0004.841,82 4.841,82

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.SS 4.841,82

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219ZTOP u Topògraf present en l'execució de les cates de localització de
serveis existents. Inclou elaboració de plànol de serveis existents.
Tot inclòs.  (P - 40)

1,000988,00 988,00

2 F219ZCAT u Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i enderroc
de paviment; càrrega, transport i deposició de runa en centre
autoritzat i reposició del paviment. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.  (P - 38)

12,000271,57 3.258,84

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.00 4.246,84

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 32)

257,2506,10 1.569,23

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 33)

754,5003,66 2.761,47

3 F219ZAC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 36)

257,2503,11 800,05

4 F219ZAG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 37)

490,4253,34 1.638,02

5 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 67)

115,0626,43 739,85

6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

310,4003,95 1.226,08

7 F219ZR05 m Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
39)

15,9005,77 91,74

8 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 34)

4,5005,17 23,27

9 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 35)

6,5007,61 49,47

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 59)

19,0007,36 139,84

11 F21QZC01 u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 62)

6,00013,57 81,42

12 F21HZT41 u Arrencada de llumenera exterior i braç mural, a una alçària <= 10
m, amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 56)

12,00029,76 357,12

13 K21GZE01 u Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i càrrega de
runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements. (P - 203)

2,0001.404,80 2.809,60

14 K21PZ111 u Retirada d'instal·lació aèrea de telefonia existent i càrrega de
runa sobre camió. Inclou la retirada de tots els elements. (P - 204)

2,0001.306,00 2.612,00

15 F21QZP01 u Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions
i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 64)

1,00010,03 10,03

16 FDKZZT54 u Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa
d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per
adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó massís,
arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i

34,00048,64 1.653,76
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tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.
 (P - 141)

17 F21DZT01 u Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 51)

4,0005,06 20,24

18 F21DZU02 u Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins a 3 m de
profunditat, de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 52)

2,000211,74 423,48

19 F21DZZ22 m Demolició de claveguerons de connexió del sanejament dels
habitatges, de formigó vibropremsat, pvc o polipropilè, de
qualsevol diàmetre fins a 300 mm, amb solera de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

168,0004,23 710,64

20 F21DZ122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tots els mitjans
necessaris per a la correcta execució de la partida, inclòs tall del
tub de formigó amb serra de disc.  (P - 42)

135,0007,94 1.071,90

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 18.789,21

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 70)

1.061,2401,38 1.464,51

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 67)

240,3196,43 1.545,25

3 F222Z223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg,
incloses les ajudes necessàries (P - 68)

583,3308,60 5.016,64

4 F222Z243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat i amb la presència d'arqueòleg,
incloses les ajudes necessàries (P - 69)

403,68010,34 4.174,05

5 F228Z010 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades
de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda inferior a 60
cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta.
Inclou el subministrament de la terra tolerable, el subministrament
i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització
de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
 (P - 72)

498,89010,57 5.273,27

6 F228ZC00 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Inclou
el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de
bandes de senyalització per a cada canalització de serveis
inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
 (P - 73)

253,94022,11 5.614,61
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7 F227Z00F m2 Compactació de reblert de rasa per a formació de pas de
vianants, compactació del 95% PM (P - 71)

262,5001,98 519,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 23.608,08

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921Z01J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa
a estendre. (P - 81)

212,24826,23 5.567,27

2 F936ZC31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de
canal mitja canya de 120 cm d'amplada al centre de la calçada
per conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal
formant embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de
rigola o embornal. (P - 82)

233,47293,63 21.859,98

3 F9F1ZC11 m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i de
10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15% aprox., tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar equivalent,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou encofrat
perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI
PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del
fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 95)

430,55064,79 27.895,33

4 F9F5ZP11 m Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de mides
40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color negre, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 98)

196,35032,42 6.365,67

5 F9F5ZPZ1 m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de 30x20 cm i
10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color arena, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
tall de peces i peces especials per a entrega a embornals sempre
que sigui necessari segons projecte, reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de

39,05030,17 1.178,14

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 42

serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 99)

6 F9A1Z01F m2 Protecció del paviment de pedres artificials amb capa de sauló.
Inclou estesa i retirada del sauló.  (P - 92)

509,0902,47 1.257,45

7 F9J12P60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 104)

552,1500,49 270,55

8 F9H1ZB51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm
d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de
pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm
d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport
interior d'obra i estesa de la mescla amb dúmper, compactació
manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant. (P - 102)

79,50989,22 7.093,79

9 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 105)

552,1500,34 187,73

10 F9H1Z251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada. Inclou formació de canal mitja canya de 120
cm d'amplada al centre de la calçada per conducció de l'aigua de
pluja, inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30 cm
d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal; transport
interior d'obra i estesa de la mescla amb dúmper, compactació
manual amb compactador dúplex manual de 700 kg i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant. (P - 101)

66,25890,78 6.014,90

11 481RZT33 m2 Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el
paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de revestiments
i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels
accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent,
col·locat convenientment.  (P - 7)

92,10050,43 4.644,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 82.335,41

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL CLAVEGUERAM04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5JZG5E m Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets
de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons
plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en
tot el perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte. (P - 117)

1,000253,55 253,55

2 FD5ZZCA4 u Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250,
per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de

1,000117,85 117,85

EUR
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projecte. (P - 121)

3 FD5JZF0E u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó prefabricat, amb
davanter sifònic, de dimensions exteriors aproximades 160x50 cm
i 105 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15
cm, amb sortida per tub de Ø250. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funiconament. (P - 116)

5,000250,87 1.254,35

4 FD5ZZCOF u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco, dimensions de la reixa
735x282 mm, col·locat amb morter. Reixa de classe C250 i 9,70
dm2 de superfície d'absorció, amb gravat antilliscant superficial,
revestida amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de
gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE
EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials
i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte. (P
- 122)

5,000106,55 532,75

5 FD5ZZMOF u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb
tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa
449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat
pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 124)

5,00094,71 473,55

6 FDD2Z010 m Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb
parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó armat, inclòs
encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per
a tubs de qualsevol diàmetre, formació de mitja canya
d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior
de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs
necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte. (P - 127)

3,500354,17 1.239,60

7 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 129)

10,00018,07 180,70

8 FDDZZTD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament,
amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 131)

3,000384,91 1.154,73

9 FDDZZTC4 u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la
tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb
pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte. (P - 130)

1,000384,91 384,91

10 ED7FZ562 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i
reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de

184,00069,49 12.786,16
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graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics
a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs
formació de forat amb broca de corona i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions
de DUB. S'inclou tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
per a formació de by-pass en el col·lector existent per tal de
garantir el servei de la xarxa durant la col·locació del nou
col·lector i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
realització del by-pass i la seva posterior retirada.

 (P - 13)

11 ED7FZ762 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de graveta de 10 cm de gruix i
reblert amb graveta fins a 10 cm per sobre del tub. Inclou
compactació de la base de la rasa prèvia col·locació del llit de
graveta, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics
a tubs de tots els diàmetres, inclòs formació de forat amb broca
de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
projecte i Plec de Condicions de DUB. S'inclou tub de PVC de
400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà per a formació de by-pass en el
col·lector existent per tal de garantir el servei de la xarxa durant la
col·locació del nou col·lector i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta realització del by-pass i la seva
posterior retirada.

 (P - 14)

145,000154,42 22.390,90

12 F21DZCN1 u Connexió de col·lector existent de formigó a pou de nova
construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó Ø300 i Ø400.
Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de
corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 44)

1,000340,94 340,94

13 F21DZCN2 u Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector existent de
formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. Inclou talls amb
serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces
especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 45)

1,000303,50 303,50

14 F21DZCN3 u Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a col·lector
existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250 mm. El
punt de connexió és existent, només cal embocar el nou
clavegueró i segellar. Inclou peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots
els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
46)

9,000146,71 1.320,39

15 F21DZCN4 u Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels
col·lectors de PVC Ø400. Inclou formació de forat en pou existent
amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els
mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 47)

2,000362,84 725,68

16 F21DZCN6 u Connexió de clavegueró existent d'escomesa dels edificis a
col·lector nou de PVC de Ø400 mm. Inclou peces especials de

20,000146,71 2.934,20

EUR
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connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 49)

17 2DB1ZCMA u Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors), de fins a
3 m de profunditat com a màxim, de 14 cm de gruix, de maó
massís, arrebossat i lliscat per dins i esquerdejat per fora amb
morter de ciment 1:6. Inclou solera de formigó de 120x120x15
cm, formació de mitja canya d'emmotllament del tubs, formació de
forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol
diàmetre, graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra;
bastiment i tapa abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el
paviment és de peces i sense marc aparent quan el paviment és
asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial, compliment de la norma
AENOR RP 0023, pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt
elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig
antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

 (P - 4)

5,0001.527,87 7.639,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 54.033,11

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL AIGUA05
TITOL 4 BOQUES DE REG01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJSZZG1R u Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de boques de
reg, des del punt de connexió fins a comptador, inclòs formació
de rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de
paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet,
acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora. (P - 155)

1,000520,00 520,00

2 FJSDZZGC u Pericó de 120x60x60 amb comptador DN40, inclòs claus i
vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i
tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

 (P - 152)

1,0001.265,56 1.265,56

3 FJSDZT0G u Pericó de 120x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´
mascle, de bronze, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de
projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 151)

1,000809,67 809,67

4 FJSDZG0G u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 1.1/2´´ mascle,
de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa

5,000424,67 2.123,35
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segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 148)

5 FJSDZPRG u Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior
i fons de grava i bastiment i tapa de fosa classe D-400. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 150)

1,000412,61 412,61

6 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 143)

192,0008,50 1.632,00

7 FG21ZT50 m Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció
de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa (P - 145)

192,0006,42 1.232,64

8 FDG3Z457 m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P -
132)

23,00014,72 338,56

9 FDGZU010 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 canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 138)

192,0000,34 65,28

10 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó
i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada (P - 146)

3,000259,12 777,36

TITOL 4TOTAL 01.03.05.01 9.177,03

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL AIGUA05
TITOL 4 AIGUA POTABLE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5Z457 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de
resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació
del cubilot. (P - 133)

17,00012,88 218,96

2 FJSDZA0G u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons
de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P -
147)

8,000431,10 3.448,80

TITOL 4TOTAL 01.03.05.02 3.667,76

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03

EUR
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SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 ENLLUMENAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000006 U Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós redacció
del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes
per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de
visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de registre de l'OGE i les
taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents
partides : (P - 205)

1,0000,00 0,00

2 HH04001B U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació
d'enllumenat exterior. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada. (P - 192)

1,000786,99 786,99

3 EHLCC015 U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la marca
ROURA, amb carcasa metalitzada i projector de leds de 18 W
de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED. Inclós tots els
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada i en funcionament. (P - 23)

13,000588,29 7.647,77

4 EHLCC01C U Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de
protecció IP 44 amb fusibles (P - 25)

8,00068,05 544,40

5 EHLCC01D U Subministrament i col·locació de cofred de plàstic grau de
protecció IP 44 amb fusibles i caixa de derivació (P - 26)

4,00073,77 295,08

TITOL 4TOTAL 01.03.06.01 9.274,24

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6000072 U Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses
les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria.
Composta per les següents partides : (P - 208)

1,0000,00 0,00

2 HH04202B U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de
distribució d'energia. Inclós obertura i tapat de regates i forats,
neteja i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i siguin neccesari per a deixar la instal·lació
totalment acabada. (P - 199)

1,000156,21 156,21

3 EG31Z354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 17)

460,8004,53 2.087,42

TITOL 4TOTAL 01.03.06.02 2.243,63

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 POSTA A TERRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 K6000035 U Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós redacció
del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes
per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de
visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria. Composta per
les següents partides : (P - 207)

1,0000,00 0,00

2 HH04003B U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per l'instal·lació de
poosta a terra. Inclós obertura i tapat de regates i forats, neteja i
en general tots els elements no especificats en els amidaments i
siguin neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada. (P
- 194)

1,000115,31 115,31

3 EGD31100 U Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50
mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures (P - 21)

6,00037,52 225,12

4 EGD2111D U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) de
0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 20)

6,00053,14 318,84

5 EG380907 M Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar
de 1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra (P - 19)

84,00010,83 909,72

TITOL 4TOTAL 01.03.06.05 1.568,99

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06
TITOL 4 CREUAMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5Z657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. (P - 134)

6,00015,05 90,30

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

2,000395,20 790,40

TITOL 4TOTAL 01.03.06.06 880,70

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5Z677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. (P - 135)

36,00036,71 1.321,56

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.

13,000395,20 5.137,60

EUR
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(P - 139)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.07 6.459,16

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS08
TITOL 4 TELEFÒNICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5ZT01 m Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm i 3
tubs de ø40 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris
durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines
necessaris. (P - 137)

182,00038,49 7.005,18

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

11,000395,20 4.347,20

3 FDK2ZT17 u Adaptació de l'escomesa de Telefònica dels usuaris a la nova
xarxa soterrada. Inclou arqueta i cablejat fins a punt de connexió
interior. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
indicacions de la companyia i la DEO. (P - 140)

36,000283,06 10.190,16

TITOL 4TOTAL 01.03.08.01 21.542,54

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS08
TITOL 4 FIBRA ÒPTICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5ZE01 m Canalització amb dos tubs corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P -
136)

187,00029,67 5.548,29

2 FDK2ZE17 u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 139)

11,000395,20 4.347,20

TITOL 4TOTAL 01.03.08.02 9.895,49

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 4,00046,13 184,52
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de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 108)

2 FBB21501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 111)

1,00078,08 78,08

3 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 110)

2,00049,11 98,22

4 FBB32620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x20 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al
senyal (P - 112)

2,00041,20 82,40

5 FBB1Z251 u Recol·locació de senyal de trànsit (P - 109) 4,00014,78 59,12

6 FBBZZP20 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3
mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb fixacions
mecàniques a la façana. (P - 113)

39,60036,67 1.452,13

7 FBA3ZT10 m2 Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura
acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 106)

4,0006,03 24,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.09 1.978,59

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5KZERR m Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i
aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm d'amplada i 50 cm
d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locada
sobre fonaments de formigó de secció 30x15 cm. Inclou mitja
canya interior, col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa
abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8 mm, recolzada
sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detall de projecte. (P - 118)

1,200196,86 236,23

2 F991ZM12 u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer galvanitzat, acabat
termolacat color gris fosc, de 193x120 cm amb alçada variable de
mínim 30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de
20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i
tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 89)

1,000393,37 393,37

3 FQB1ZDDD u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc,
rectangular, de 140x90 cm i 65 cm d'alçada total (la part
superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer,
amb un mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 163)

2,000544,90 1.089,80

4 FQ14Z020 u Banc de pedra granítica, de 90x60x45 cm, amb acabat polit i els
cantells arrodonits amb radi 2 cm, col·locat. (P - 158)

2,000671,96 1.343,92

5 FQ21ZT65 u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat 4,000219,83 879,32

EUR
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esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada ancorada
amb dau de formigó (P - 159)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.10 3.942,64

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL JARDINERIA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR43Z0A4 u Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre segons projecte (P -
174)

1,000120,00 120,00

2 FR61ZG69 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20-25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 -
2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb
una granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i
un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador
d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i
contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50
m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil
antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el
primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 185)

1,000180,41 180,41

3 FRZ22C23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 188)

1,00039,02 39,02

4 FR491633 u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l (P - 180)

8,0004,18 33,44

5 FR4GZF34 u Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 l
(P - 182)

10,0004,18 41,80

6 FR4HZP23 u Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 183)

10,0003,86 38,60

7 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 186)

28,0004,18 117,04

8 FR3PZG02 m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de matèria
orgànica, amb textura franca i bona capacitat de drentatge,
exempta de materials amb graniulometria superior als 14 mm i
amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de patògens, males herbes i
contaminants, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals. (P - 170)

1,134114,42 129,75

9 FR3PF054 m3 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals (P - 169)

0,252121,77 30,69

10 FR3P9184 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals (P - 168)

0,252136,04 34,28

11 FR3A7010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals (P - 167)

2,5200,43 1,08

12 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat 2,5202,36 5,95
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mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)

13 FR3SZ0B4 m2 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

 (P - 172)

4,80022,73 109,10

14 FR3PZSOL m3 Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes vives
d'orígen granític o calcari, de granulometria 2-4 cm sense fins i
20% de terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un màxim
d'argiles del 20% i amb un 2-5% de matèria orgànica, lliure de
patògens, males herbes i contaminants. Inclou hidrogel o
estabilitzador de sòls per mantenir l'estructura estable.  (P - 171)

13,50086,81 1.171,94

15 FRE6ZGCM u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment de
l'enjardinament durant un any, inclòs el control de males herbes,
tractament de plagues i malalties, podes per a formació
d'enfiladisses, proteccions d'arbres amb elements de fusta,
replantació de les plantes que es morin, incorporació d'adob si fos
necessari i qualsevol altra feina de manteniment que sigui
necessaria. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. (P - 187)

2,000943,65 1.887,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.11 3.940,40

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0ZZ03 pa C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE L'AURORA_Partida alçada a
justificar per la Gestió de Residus de l'obra, en base a l'estudi de
Gestió de Residus, segons certificats de residus i factures
acreditatives de despeses complementàries. L'import inclou la
gestió de residus de les terres sobrants i els residus generats
durant l'execució de l'obra. No inclou la gestió de residus dels
enderrocs dels vials existents. (P - 0)

1,000297,22 297,22

2 F241Z063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 74)

1.531,0002,12 3.245,72

3 F2R3Z039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics (P - 75)

7,2002,12 15,26

4 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 77)

7,200208,00 1.497,60

5 F2R5Z267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina (P - 76)

611,2382,56 1.564,77

6 F2RAZ3G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)

611,2388,32 5.085,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.GR 11.706,07

OBRA PRESSUPOST  PARETS DEL VALLÈS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03

EUR
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SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0ZSS3 pa C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE L'AURORA_Partida alçada a
justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic
/ Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0004.358,03 4.358,03

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.SS 4.358,03

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4 %
Titol 4 01.01.05.01 BOQUES DE REG 0,52
Titol 4 01.01.05.02 FONT 0,31
Titol 4 01.01.05.03 AIGUA POTABLE 0,85

01.01.05 AIGUASubcapítol 1,67

Titol 4 01.01.06.01 Enllumenat 1,10
Titol 4 01.01.06.02 Distribució d'energia 0,85
Titol 4 01.01.06.03 Quadres eléctrics 0,31
Titol 4 01.01.06.05 Posta a terra 0,22
Titol 4 01.01.06.06 Creuaments 0,43

01.01.06 ENLLUMENAT PÚBLICSubcapítol 2,90

Titol 4 01.01.08.01 TELEFÒNICA 2,75
Titol 4 01.01.08.02 FIBRA ÒPTICA 1,43

01.01.08 TELECOMUNICACIONSSubcapítol 4,19

Titol 4 01.02.05.01 BOQUES DE REG 0,72
Titol 4 01.02.05.02 AIGUA POTABLE 0,53

01.02.05 AIGUASubcapítol 1,26

Titol 4 01.02.06.01 Enllumenat 0,99
Titol 4 01.02.06.02 Distribució d'energia 1,48
Titol 4 01.02.06.05 Posta a terra 0,60
Titol 4 01.02.06.06 Creuaments 0,54

01.02.06 ENLLUMENAT PÚBLICSubcapítol 3,61

Titol 4 01.02.08.01 TELEFÒNICA 2,40
Titol 4 01.02.08.02 FIBRA ÒPTICA 0,90

01.02.08 TELECOMUNICACIONSSubcapítol 3,29

Titol 4 01.03.05.01 BOQUES DE REG 0,74
Titol 4 01.03.05.02 AIGUA POTABLE 0,30

01.03.05 AIGUASubcapítol 1,03

Titol 4 01.03.06.01 Enllumenat 0,75
Titol 4 01.03.06.02 Distribució d'energia 0,18
Titol 4 01.03.06.05 Posta a terra 0,13
Titol 4 01.03.06.06 Creuaments 0,07

01.03.06 ENLLUMENAT PÚBLICSubcapítol 1,12

Titol 4 01.03.08.01 TELEFÒNICA 1,73
Titol 4 01.03.08.02 FIBRA ÒPTICA 0,80

01.03.08 TELECOMUNICACIONSSubcapítol 2,53

21,61

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL %
Subcapítol 01.01.00 TREBALLS PREVIS 0,43
Subcapítol 01.01.01 ENDERROC 2,48
Subcapítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 2,29
Subcapítol 01.01.03 PAVIMENTS 15,70
Subcapítol 01.01.04 CLAVEGUERAM 5,12
Subcapítol 01.01.05 AIGUA 1,67
Subcapítol 01.01.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 2,90
Subcapítol 01.01.07 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 0,64
Subcapítol 01.01.08 TELECOMUNICACIONS 4,19
Subcapítol 01.01.09 SENYALITZACIÓ 0,27
Subcapítol 01.01.10 EQUIPAMENT 1,51
Subcapítol 01.01.11 JARDINERIA 1,17
Subcapítol 01.01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 1,37
Subcapítol 01.01.SS SEGURETAT I SALUT 0,45

01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACapítol 40,19

Subcapítol 01.02.00 TREBALLS PREVIS 0,44
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Subcapítol 01.02.01 ENDERROC 2,38
Subcapítol 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 3,24
Subcapítol 01.02.03 PAVIMENTS 14,34
Subcapítol 01.02.04 CLAVEGUERAM 4,29
Subcapítol 01.02.05 AIGUA 1,26
Subcapítol 01.02.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 3,61
Subcapítol 01.02.07 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 0,10
Subcapítol 01.02.08 TELECOMUNICACIONS 3,29
Subcapítol 01.02.09 SENYALITZACIÓ 0,41
Subcapítol 01.02.10 EQUIPAMENT 1,75
Subcapítol 01.02.11 JARDINERIA 0,71
Subcapítol 01.02.GR GESTIÓ DE RESIDUS 1,59
Subcapítol 01.02.SS SEGURETAT I SALUT 0,39

01.02 C/ MAJORCapítol 37,78

Subcapítol 01.03.00 TREBALLS PREVIS 0,34
Subcapítol 01.03.01 ENDERROC 1,51
Subcapítol 01.03.02 MOVIMENT DE TERRES 1,90
Subcapítol 01.03.03 PAVIMENTS 6,63
Subcapítol 01.03.04 CLAVEGUERAM 4,35
Subcapítol 01.03.05 AIGUA 1,03
Subcapítol 01.03.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 1,12
Subcapítol 01.03.07 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 0,52
Subcapítol 01.03.08 TELECOMUNICACIONS 2,53
Subcapítol 01.03.09 SENYALITZACIÓ 0,16
Subcapítol 01.03.10 EQUIPAMENT 0,32
Subcapítol 01.03.11 JARDINERIA 0,32
Subcapítol 01.03.GR GESTIÓ DE RESIDUS 0,94
Subcapítol 01.03.SS SEGURETAT I SALUT 0,35

01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACapítol 22,03

100,00

NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA 40,19
Capítol 01.02 C/ MAJOR 37,78
Capítol 01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA 22,03

01 Pressupost  PARETS DEL VALLÈSObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost PARETS DEL VALLÈS 100,00

100,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.05.01 BOQUES DE REG 6.414,48
Titol 4 01.01.05.02 FONT 3.795,03
Titol 4 01.01.05.03 AIGUA POTABLE 10.533,54

01.01.05 AIGUASubcapítol 20.743,05

Titol 4 01.01.06.01 Enllumenat 13.664,85
Titol 4 01.01.06.02 Distribució d'energia 10.543,55
Titol 4 01.01.06.03 Quadres eléctrics 3.852,27
Titol 4 01.01.06.05 Posta a terra 2.713,45
Titol 4 01.01.06.06 Creuaments 5.299,25

01.01.06 ENLLUMENAT PÚBLICSubcapítol 36.073,37

Titol 4 01.01.08.01 TELEFÒNICA 34.175,39
Titol 4 01.01.08.02 FIBRA ÒPTICA 17.813,78

01.01.08 TELECOMUNICACIONSSubcapítol 51.989,17

Titol 4 01.02.05.01 BOQUES DE REG 8.990,53
Titol 4 01.02.05.02 AIGUA POTABLE 6.602,12

01.02.05 AIGUASubcapítol 15.592,65

Titol 4 01.02.06.01 Enllumenat 12.280,69
Titol 4 01.02.06.02 Distribució d'energia 18.329,99
Titol 4 01.02.06.05 Posta a terra 7.420,44
Titol 4 01.02.06.06 Creuaments 6.766,90

01.02.06 ENLLUMENAT PÚBLICSubcapítol 44.798,02

Titol 4 01.02.08.01 TELEFÒNICA 29.791,79
Titol 4 01.02.08.02 FIBRA ÒPTICA 11.121,45

01.02.08 TELECOMUNICACIONSSubcapítol 40.913,24

Titol 4 01.03.05.01 BOQUES DE REG 9.177,03
Titol 4 01.03.05.02 AIGUA POTABLE 3.667,76

01.03.05 AIGUASubcapítol 12.844,79

Titol 4 01.03.06.01 Enllumenat 9.274,24
Titol 4 01.03.06.02 Distribució d'energia 2.243,63
Titol 4 01.03.06.05 Posta a terra 1.568,99
Titol 4 01.03.06.06 Creuaments 880,70

01.03.06 ENLLUMENAT PÚBLICSubcapítol 13.967,56

Titol 4 01.03.08.01 TELEFÒNICA 21.542,54
Titol 4 01.03.08.02 FIBRA ÒPTICA 9.895,49

01.03.08 TELECOMUNICACIONSSubcapítol 31.438,03

268.359,88

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.01.00 TREBALLS PREVIS 5.333,12
Subcapítol 01.01.01 ENDERROC 30.819,79
Subcapítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 28.399,18
Subcapítol 01.01.03 PAVIMENTS 194.957,01
Subcapítol 01.01.04 CLAVEGUERAM 63.595,53
Subcapítol 01.01.05 AIGUA 20.743,05
Subcapítol 01.01.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 36.073,37
Subcapítol 01.01.07 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 7.975,15
Subcapítol 01.01.08 TELECOMUNICACIONS 51.989,17
Subcapítol 01.01.09 SENYALITZACIÓ 3.372,29
Subcapítol 01.01.10 EQUIPAMENT 18.806,57
Subcapítol 01.01.11 JARDINERIA 14.503,71
Subcapítol 01.01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 17.009,22
Subcapítol 01.01.SS SEGURETAT I SALUT 5.603,99

01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACapítol 499.181,15

Subcapítol 01.02.00 TREBALLS PREVIS 5.526,51
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Subcapítol 01.02.01 ENDERROC 29.581,96
Subcapítol 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 40.214,77
Subcapítol 01.02.03 PAVIMENTS 178.089,26
Subcapítol 01.02.04 CLAVEGUERAM 53.229,29
Subcapítol 01.02.05 AIGUA 15.592,65
Subcapítol 01.02.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 44.798,02
Subcapítol 01.02.07 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 1.185,60
Subcapítol 01.02.08 TELECOMUNICACIONS 40.913,24
Subcapítol 01.02.09 SENYALITZACIÓ 5.038,75
Subcapítol 01.02.10 EQUIPAMENT 21.677,71
Subcapítol 01.02.11 JARDINERIA 8.815,81
Subcapítol 01.02.GR GESTIÓ DE RESIDUS 19.776,13
Subcapítol 01.02.SS SEGURETAT I SALUT 4.841,82

01.02 C/ MAJORCapítol 469.281,52

Subcapítol 01.03.00 TREBALLS PREVIS 4.246,84
Subcapítol 01.03.01 ENDERROC 18.789,21
Subcapítol 01.03.02 MOVIMENT DE TERRES 23.608,08
Subcapítol 01.03.03 PAVIMENTS 82.335,41
Subcapítol 01.03.04 CLAVEGUERAM 54.033,11
Subcapítol 01.03.05 AIGUA 12.844,79
Subcapítol 01.03.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 13.967,56
Subcapítol 01.03.07 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 6.459,16
Subcapítol 01.03.08 TELECOMUNICACIONS 31.438,03
Subcapítol 01.03.09 SENYALITZACIÓ 1.978,59
Subcapítol 01.03.10 EQUIPAMENT 3.942,64
Subcapítol 01.03.11 JARDINERIA 3.940,40
Subcapítol 01.03.GR GESTIÓ DE RESIDUS 11.706,07
Subcapítol 01.03.SS SEGURETAT I SALUT 4.358,03

01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACapítol 273.647,92

1.242.110,59

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA 499.181,15
Capítol 01.02 C/ MAJOR 469.281,52
Capítol 01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA 273.647,92

01 Pressupost  PARETS DEL VALLÈSObra 1.242.110,59

1.242.110,59

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PARETS DEL VALLÈS 1.242.110,59

1.242.110,59

EUR
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