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 Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 1Data:

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

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

C#*D#*E#*F#3 Rotonda 743,865 1,000 743,865

TOTAL AMIDAMENT 743,865

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària2 G219U100

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

C#*D#*E#*F#1 23,480 23,480

TOTAL AMIDAMENT 23,480

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

3 G219U200

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 95,685 95,685

TOTAL AMIDAMENT 95,685

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

4 G21B3002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

5 G219U040

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

C#*D#*E#*F#1 863,023 863,023

TOTAL AMIDAMENT 863,023

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G21R0002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7 G21H0002

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

C#*D#*E#*F#1 Bàcul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPITOL 02
EXCAVACIONSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U116

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

C#*D#*E#*F#1 594,006 594,006

TOTAL AMIDAMENT 594,006

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U118

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

C#*D#*E#*F#1 833,450 833,450

TOTAL AMIDAMENT 833,450

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPITOL 02
TERRAPLENSSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

1 G2240002

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

1 Segons amidaments aux

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 1.226,750 1.226,750

TOTAL AMIDAMENT 1.226,750

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G226U030

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

1 Segons amidaments aux

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 13,929 13,929

C#*D#*E#*F#8 Per cartografia 10% 1.068,978 1.068,978

TOTAL AMIDAMENT 1.082,907

Euro
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m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat3 G450U040

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

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 36,803 1,000 36,803

TOTAL AMIDAMENT 36,803

m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S/32,5, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla
i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

4 G91AU015

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

C#*D#*E#*F#1 368,025 368,025

TOTAL AMIDAMENT 368,025

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
DRENATGECAPITOL 03
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

1 GD57U015

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

C#+D#+E#+F#1 Cuneta 63,349 63,349

TOTAL AMIDAMENT 63,349

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

2 G222U108

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

C#*D#*E#*F#2 714,769 714,769

TOTAL AMIDAMENT 714,769

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U010

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

C#*D#*E#*F#2 319,822 319,822

TOTAL AMIDAMENT 319,822

u Pou d'embornal de 30x50 cm i 0,6 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols

4 GD5JU019

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
FERMSCAPITOL 04
AFERMATSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

1 G9H3U260

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 1.226,750 1.226,750

TOTAL AMIDAMENT 1.226,750

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou2 G9J1U030

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

C#*D#*E#*F#1 1.226,750 1.226,750

TOTAL AMIDAMENT 1.226,750

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 282,153 1,000 282,153

TOTAL AMIDAMENT 282,153

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

4 G9K2U020

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 1.226,750 1.226,750

TOTAL AMIDAMENT 1.226,750

m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5 G935U012

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 245,350 245,350

TOTAL AMIDAMENT 245,350

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses6 G9HA0010

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

C#*D#*E#*F#1 18,556 18,556

TOTAL AMIDAMENT 18,556

Euro
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t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses7 G9HA0020

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

C#*D#*E#*F#1 6,034 6,034

TOTAL AMIDAMENT 6,034

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
FERMSCAPITOL 04
VORERES I VORADESSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

1 G9GA0002

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 18,765 18,765

TOTAL AMIDAMENT 18,765

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020

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

C#*D#*E#*F#1 Cardona 18,765 18,765

TOTAL AMIDAMENT 18,765

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

3 G9650002

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

C#*D#*E#*F#1 83,629 83,629

TOTAL AMIDAMENT 83,629

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPITOL 05
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U310

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

1 Rotonda

C#*D#*E#*F#2 233,077 233,077

TOTAL AMIDAMENT 233,077

Euro
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m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

2 GBA33001

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 41,025 41,025

TOTAL AMIDAMENT 41,025

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPITOL 05
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

1 GBB1U102

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

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

2 GBB1U011

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

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

3 GBB1U111

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

4 GBBZU005

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

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

5 GBB5U652

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

6 GBB5U654

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

C#*D#*E#*F#1 6,760 6,760

TOTAL AMIDAMENT 6,760

m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat

7 GBBVU203

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

C#*D#*E#*F#1 7,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 7,200

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat,
inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

8 GBBVU103

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col�locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada

9 GBBVU001

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

C#*D#*E#*F#1 PRE 1_2 1,700 1,700 1,400 4,046

C#*D#*E#*F#2 PRE 1_3 1,700 1,700 1,400 4,046

C#*D#*E#*F#3 PRE 1_4 1,700 1,700 1,400 4,046

C#*D#*E#*F#4 CF 1_1 1,200 1,200 1,000 1,440

C#*D#*E#*F#5 CF 1_2 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#6 CF 1_3 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 CF 1_4 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 16,378

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
IL�LUMINACIÓCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària, de sis braços, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col�locat sobre dau de formigó. Amb instal�lació de llumeneres.

1 G9G31F5A

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció nominal, per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs
petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta,i soldadures aluminotèrmiques

2 G9G30907

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

3 G9G31506

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

4 G9G3322D

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal�lat, connectat i provat, incloent base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge

5 G9G3010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
RECUPERACIÓ AMBIENTALCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

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

C#*D#*E#*F#1 72,286 72,286

C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 102,286

m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobs2 GR3PU020

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

C#*D#*E#*F#1 102,286 102,286

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 102,286

u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3 GR66U402

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m3 Grava de riu de 50 a 75 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals4 KR3PA564

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
SERVEIS AFECTATS (OBRA CIVIL)CAPITOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 REP00009

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Inclòs excavació en qualsevol tipus de terreny, demolició del tub existent, tub de pvc de 200 mm de diàmetre, reblert i
compactació, càrrega i transport a abocador dels materials sobrants, i tots els accessoris necessaris; totalment reposat.

2 REP00002

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

C#*D#*E#*F#1 47,059 47,059

TOTAL AMIDAMENT 47,059

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPITOL 09
D'ABONAMENT INTEGRESUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 PPA80001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra2 PPA900SS

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 10Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ROTONDA CARDONAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPITOL 09
A JUSTIFICARSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre de preus I 



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €5,09mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

P- 2

(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €0,65m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 3

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €27,27uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 4

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €50,87uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €37,52uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €5,70m3G221U116 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7

(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €6,90m3G221U118 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 8

(SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €14,26m3G222U108 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €0,64m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 10

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,17m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 11

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €3,75m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 12

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €0,17m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 13

(ZERO EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €75,01m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 14
(SETANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,13m3G91AU015 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S/32,5, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric

P- 15

(QUINZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €17,32m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 16
(DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €33,33m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 17

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €12,82mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

P- 18

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €2.643,28uG9G3010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal�lat, connectat i provat, incloent base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 19

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €10,38mG9G30907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció nominal, per a conducció de posta a
terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta,i
soldadures aluminotèrmiques

P- 20

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €2,32mG9G31506 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 21

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €2.490,16uG9G31F5A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària, de sis braços, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col�locat sobre dau de formigó. Amb instal�lació de
llumeneres.

P- 22

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €50,65uG9G3322D Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 23

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €81,69m3G9GA0002 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 24

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €26,49tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 25

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

 €1,93m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 26

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €257,70tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 27
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €411,40tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 28
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,29m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nouP- 29
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,76m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

P- 30

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €0,73mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 31

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €16,48m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 32

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €92,02uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 33

(NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €132,51uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 34

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €108,36uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 35

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €252,97m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 36

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

 €203,86m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 37

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €165,77m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col�locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 38

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €110,38uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 39

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €25,24mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 40

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €91,66uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 41

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €30,20mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 42

(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €247,89uGD5JU019 Pou d'embornal de 30x50 cm i 0,6 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 40 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 43

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,62m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 44

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €1,00m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobsP- 45
(UN EUROS)

 €8,43uGR66U402 Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3),
a arrel nua, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 46

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €226,82m3KR3PA564 Grava de riu de 50 a 75 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manualsP- 47
(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €30.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 48

(TRENTA MIL EUROS)

 €8.127,88paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 49
(VUIT MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €185,00mREP00002 Inclòs excavació en qualsevol tipus de terreny, demolició del tub existent, tub de pvc de 200 mm
de diàmetre, reblert i compactació, càrrega i transport a abocador dels materials sobrants, i tots els
accessoris necessaris; totalment reposat.

P- 50

(CENT VUITANTA-CINC EUROS)

 €120,00uREP00009 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 51

(CENT VINT EUROS)

                                           Barcelona, Juny de 2011

                  
               

              L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

                  DANIEL FLORES CAPARRÓS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre de preus II 



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €4,75

Altres conceptes 4,75 €

mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària

P- 2  €5,09

Altres conceptes 5,09 €

m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 3  €0,65

Altres conceptes 0,65 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 4  €27,27

Altres conceptes 27,27 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €50,87

Altres conceptes 50,87 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 6  €37,52

Altres conceptes 37,52 €

m3G221U116 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7  €5,70

Altres conceptes 5,70 €

m3G221U118 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8  €6,90

Altres conceptes 6,90 €

m3G222U108 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 9  €14,26

Altres conceptes 14,26 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 10  €0,64

B0111000 Aigua  €0,04250
Altres conceptes 0,60 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 11  €1,17

B0111000 Aigua  €0,04250
Altres conceptes 1,13 €



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12  €3,75

B0111000 Aigua  €0,04250
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,43200

Altres conceptes 3,28 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13  €0,17

Altres conceptes 0,17 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 14  €75,01

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €63,42000

Altres conceptes 11,59 €

m3G91AU015 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl
procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S/32,5,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 15  €15,13

B0111000 Aigua  €0,04250
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,42000
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs  €7,64256

Altres conceptes 4,02 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 16  €17,32

B0111000 Aigua  €0,04250
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €15,43200

Altres conceptes 1,85 €

m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 17  €33,33

B0111000 Aigua  €0,12750
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €15,37000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, a granel  €6,36960

Altres conceptes 11,46 €

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

P- 18  €12,82

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €2,41332

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,01514
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,74000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,11300
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,26800

Altres conceptes 6,23 €
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uG9G3010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal�lat, connectat i provat, incloent base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 19  €2.643,28

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic

 €2.377,29000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

 €90,11000

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat  €32,86074
Altres conceptes 143,02 €

mG9G30907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció nominal, per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit,
part proporcional d'ajuts de ram de paleta,i soldadures aluminotèrmiques

P- 20  €10,38

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,31580
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,13000

Altres conceptes 8,93 €

mG9G31506 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 21  €2,32

BG311500 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x6 mm2

 €0,52020

Altres conceptes 1,80 €

uG9G31F5A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària, de sis
braços, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col�locat
sobre dau de formigó. Amb instal�lació de llumeneres.

P- 22  €2.490,16

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

 €14,14248

BHM31F5A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m i 0,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €133,12000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €37,56000
G9G34G60 Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor

de sodi a pressió alta de 400 W, de tipus 1, amb bastidor metàl.lic i cúpula
reflectora

 €1.752,00000

Altres conceptes 553,34 €

uG9G3322D Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 23  €50,65

BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

 €37,45000

BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €3,78000
Altres conceptes 9,42 €

m3G9GA0002 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

P- 24  €81,69

B060U120 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €61,87650

B0A3UC10 Clau acer  €0,26216
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,85000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,14000

Altres conceptes 16,56 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 25  €26,49
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B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €19,49000

Altres conceptes 7,00 €

m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 26  €1,93

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €1,42140

Altres conceptes 0,51 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 27  €257,70

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €245,43000
Altres conceptes 12,27 €

tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses

P- 28  €411,40

B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers  €391,81000
Altres conceptes 19,59 €

m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou

P- 29  €0,29

B055U030 Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m  €0,16000
Altres conceptes 0,13 €

m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i
granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

P- 30  €0,76

B03H2002 Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments  €0,24068
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,10000

Altres conceptes 0,42 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 31  €0,73

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,38400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03840

Altres conceptes 0,31 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 32  €16,48

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €5,76000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,30720

Altres conceptes 10,41 €

uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 33  €92,02

BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

 €78,19000

Altres conceptes 13,83 €

uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 34  €132,51

BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €115,58000

Altres conceptes 16,93 €
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uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 35  €108,36

BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €93,76000

Altres conceptes 14,60 €

m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col�locada

P- 36  €252,97

BBM5U452 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2

 €207,95000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €21,33180

Altres conceptes 23,69 €

m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col�locada

P- 37  €203,86

BBM5U454 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2

 €163,05000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €22,60440

Altres conceptes 18,21 €

m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col�locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 38  €165,77

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €72,48000

Altres conceptes 93,29 €

uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 39  €110,38

BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €34,05000

BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €60,45000

Altres conceptes 15,88 €

mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 40  €25,24

BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €22,27000

Altres conceptes 2,97 €

uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 41  €91,66

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,04440

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €59,50000
Altres conceptes 24,12 €
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mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 42  €30,20

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €16,08880

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,04836
B0A3UC10 Clau acer  €0,07865
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,27750
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,50160
B0DZA000 Desencofrant  €0,06300

Altres conceptes 13,14 €

uGD5JU019 Pou d'embornal de 30x50 cm i 0,6 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 43  €247,89

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €63,42000

B071UC01 Morter M-80  €1,43520
B0A3UC10 Clau acer  €0,36702
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,62800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,50800
BD5ZUC07 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de ruptura  €65,00000

Altres conceptes 113,53 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 44  €2,62

Altres conceptes 2,62 €

m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobsP- 45  €1,00

BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics  €0,30000
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,16000

Altres conceptes 0,54 €

uGR66U402 Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 46  €8,43

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,08442

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,02067
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,04300
BR4D1002 Subministrament de Salix sp de 60-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior

mínim 3) a arrel nua 
 €1,52000

BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra

 €1,30000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,87000

Altres conceptes 4,59 €

m3KR3PA564 Grava de riu de 50 a 75 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

P- 47  €226,82

BR3P5601 Grava de riu,  de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €182,07000
Altres conceptes 44,75 €



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7Data: 28/06/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 48  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 49  €8.127,88

Sense descomposició 8.127,88 €

mREP00002 Inclòs excavació en qualsevol tipus de terreny, demolició del tub existent, tub
de pvc de 200 mm de diàmetre, reblert i compactació, càrrega i transport a
abocador dels materials sobrants, i tots els accessoris necessaris; totalment
reposat.

P- 50  €185,00

Sense descomposició 185,00 €

uREP00009 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 51  €120,00

Sense descomposició 120,00 €

                                           Barcelon a, Juny de 2011

                  
               

              L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

                  DANIEL FLORES CAPARRÓS
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 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,75 863,023 3,031 4.099,36

G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,09 23,480 0,092 119,51

G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície

0,65 95,685 0,053 62,20

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

27,27 5,000 0,104 136,35

G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

50,87 1,000 0,045 50,87

G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de
qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

37,52 8,000 0,226 300,16

G221U116 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

5,70 594,006 2,517 3.385,83

G221U118 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

6,90 833,450 4,268 5.750,81

Euro



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G222U108 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

14,26 714,769 7,549 10.192,61

G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

0,64 1.226,750 0,5810 785,12

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1,17 1.082,907 0,9411 1.267,00

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3,75 319,822 0,8912 1.199,33

G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,17 743,865 0,0913 126,46

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

75,01 36,803 2,0414 2.760,59

G91AU015 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland
amb escòria, CEM II/B-S/32,5,
inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric

15,13 368,025 4,1215 5.568,22

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

17,32 18,765 0,2416 325,01

G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment
pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5, elaborada a l'obra
en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

33,33 245,350 6,0517 8.177,52

Euro



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

12,82 83,629 0,7918 1.072,12

G9G3010 u Armari de protecció i control
d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides,
doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat,
incloent base de formigó
d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

2.643,28 1,000 1,9619 2.643,28

G9G30907 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 50 mm2 de secció
nominal, per a conducció de
posta a terra soterrada, inclòs
petit material, excavació,
farcit, part proporcional
d'ajuts de ram de paleta,i
soldadures aluminotèrmiques

10,38 1,500 0,0120 15,57

G9G31506 m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

2,32 3,000 0,0121 6,96

G9G31F5A u Bàcul troncocònic de planxa
d'acer galvanitzat, de 16 m
d'alçària, de sis braços, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó. Amb
instal·lació de llumeneres.

2.490,16 1,000 1,8422 2.490,16

G9G3322D u Placa de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de
1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra

50,65 3,000 0,1123 151,95

G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

81,69 18,765 1,1324 1.532,91

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum

26,49 282,153 5,5325 7.474,23

Euro



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60
kg/m2

1,93 1.226,750 1,7526 2.367,63

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses

257,70 18,556 3,5427 4.781,88

G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70,
BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles
bituminoses

411,40 6,034 1,8428 2.482,39

G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió
catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou

0,29 1.226,750 0,2629 355,76

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

0,76 1.226,750 0,6930 932,33

GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,73 233,077 0,1331 170,15

GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

16,48 41,025 0,5032 676,09

GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

92,02 6,000 0,4133 552,12

GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

132,51 9,000 0,8834 1.192,59

GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

108,36 4,000 0,3235 433,44

Euro



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

252,97 3,000 0,5636 758,91

GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

203,86 6,760 1,0237 1.378,09

GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada

165,77 16,378 2,0138 2.714,98

GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

110,38 3,000 0,2539 331,14

GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

25,24 7,200 0,1340 181,73

GBBZU005 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

91,66 21,000 1,4241 1.924,86

Euro



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GD57U015 m Cuneta transitable tipus
TTR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

30,20 63,349 1,4242 1.913,14

GD5JU019 u Pou d'embornal de 30x50 cm i
0,6 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 40 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

247,89 5,000 0,9243 1.239,45

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos

2,62 102,286 0,2044 267,99

GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb
adobs, inclòs el
subministrament d'adobs

1,00 102,286 0,0845 102,29

GR66U402 u Subministrament i plantació de
Salix sp arbutiu 60-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), a arrel nua,
en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

8,43 14,000 0,0946 118,02

KR3PA564 m3 Grava de riu de 50 a 75 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans manuals

226,82 10,000 1,6847 2.268,20

PPA80001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

30.000,00 1,000 22,2048 30.000,00

PPA900SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

8.127,88 1,000 6,0149 8.127,88

Euro



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una ro tonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

REP00002 m Inclòs excavació en qualsevol
tipus de terreny, demolició del
tub existent, tub de pvc de 200
mm de diàmetre, reblert i
compactació, càrrega i
transport a abocador dels
materials sobrants, i tots els
accessoris necessaris;
totalment reposat.

185,00 47,059 6,4450 8.705,92

REP00009 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

120,00 1,000 0,0951 120,00

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986

1.351,43 1,000 1,0052 1.351,43

TOTAL: 100,00135.142,52

Euro
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 Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:28/06/11 1Data:

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 13)

743,8650,17 126,46

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 2)

23,4805,09 119,51

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 3)

95,6850,65 62,20

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 4)

5,00027,27 136,35

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

863,0234,75 4.099,36

6 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

8,00037,52 300,16

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

1,00050,87 50,87

CAPITOLTOTAL 01.01 4.894,91

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPITOL EXCAVACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

594,0065,70 3.385,83

2 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

833,4506,90 5.750,81

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.01 9.136,64

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPITOL TERRAPLENS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 10)

1.226,7500,64 785,12

Euro
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2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

1.082,9071,17 1.267,00

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 14)

36,80375,01 2.760,59

4 G91AU015 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S/32,5, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

368,02515,13 5.568,22

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.02 10.380,93

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL DRENATGE03

SUBCAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 42)

63,34930,20 1.913,14

2 G222U108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
9)

714,76914,26 10.192,61

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

319,8223,75 1.199,33

4 GD5JU019 u Pou d'embornal de 30x50 cm i 0,6 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 40 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 43)

5,000247,89 1.239,45

SUBCAPITOLTOTAL 01.03.01 14.544,53

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL FERMS04

SUBCAPITOL AFERMATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 26)

1.226,7501,93 2.367,63

2 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 29)

1.226,7500,29 355,76

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)

282,15326,49 7.474,23

4 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 30)

1.226,7500,76 932,33

5 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,

245,35033,33 8.177,52

Euro
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prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 27) 18,556257,70 4.781,88

7 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 28)

6,034411,40 2.482,39

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.01 26.571,74

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL FERMS04

SUBCAPITOL VORERES I VORADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 24)

18,76581,69 1.532,91

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 16)

18,76517,32 325,01

3 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada (P - 18)

83,62912,82 1.072,12

SUBCAPITOLTOTAL 01.04.02 2.930,04

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT05

SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 31)

233,0770,73 170,15

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
32)

41,02516,48 676,09

SUBCAPITOLTOTAL 01.05.01 846,24

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT05

SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P
- 34)

9,000132,51 1.192,59

2 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P
- 33)

6,00092,02 552,12

3 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P

4,000108,36 433,44

Euro
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- 35)

4 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 41)

21,00091,66 1.924,86

5 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 36)

3,000252,97 758,91

6 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada (P - 37)

6,760203,86 1.378,09

7 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat (P - 40)

7,20025,24 181,73

8 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el
subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 39)

3,000110,38 331,14

9 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col�locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 38)

16,378165,77 2.714,98

SUBCAPITOLTOTAL 01.05.02 9.467,86

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL IL�LUMINACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9G31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària,
de sis braços, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col�locat sobre dau de formigó. Amb instal�lació de
llumeneres. (P - 22)

1,0002.490,16 2.490,16

2 G9G30907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció
nominal, per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de
paleta,i soldadures aluminotèrmiques (P - 20)

1,50010,38 15,57

3 G9G31506 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 21)

3,0002,32 6,96

4 G9G3322D u Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 23)

3,00050,65 151,95

5 G9G3010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal�lat, connectat i provat, incloent base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 19)

1,0002.643,28 2.643,28

CAPITOLTOTAL 01.06 5.307,92

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL RECUPERACIÓ AMBIENTAL07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 44)

102,2862,62 267,99

2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adobs (P - 45)

102,2861,00 102,29

3 GR66U402 u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal�lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
46)

14,0008,43 118,02

4 KR3PA564 m3 Grava de riu de 50 a 75 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 47)

10,000226,82 2.268,20

CAPITOLTOTAL 01.07 2.756,50

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL SERVEIS AFECTATS (OBRA CIVIL)08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 REP00009 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 51)

1,000120,00 120,00

2 REP00002 m Inclòs excavació en qualsevol tipus de terreny, demolició del tub
existent, tub de pvc de 200 mm de diàmetre, reblert i
compactació, càrrega i transport a abocador dels materials
sobrants, i tots els accessoris necessaris; totalment reposat.
 (P - 50)

47,059185,00 8.705,92

CAPITOLTOTAL 01.08 8.825,92

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL PARTIDES ALÇADES09

SUBCAPITOL D'ABONAMENT INTEGRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 48)

1,00030.000,00 30.000,00

2 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 49)

1,0008.127,88 8.127,88

SUBCAPITOLTOTAL 01.09.01 38.127,88

OBRA PRESSUPOST  ROTONDA CARDONA01

CAPITOL PARTIDES ALÇADES09

Euro
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SUBCAPITOL A JUSTIFICAR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,0001.351,43 1.351,43

SUBCAPITOLTOTAL 01.09.02 1.351,43

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 1Data:

NIVELL 3: SUBCAPITOL Import

SUBCAPITOL 01.02.01 Excavacions 9.136,64
SUBCAPITOL 01.02.02 Terraplens 10.380,93

01.02 Moviment de terresCAPITOL 19.517,57

SUBCAPITOL 01.03.01 Drenatge longitudinal 14.544,53
01.03 DrenatgeCAPITOL 14.544,53

SUBCAPITOL 01.04.01 Afermats 26.571,74
SUBCAPITOL 01.04.02 Voreres i vorades 2.930,04

01.04 FermsCAPITOL 29.501,78

SUBCAPITOL 01.05.01 Senyalització Horitzontal 846,24
SUBCAPITOL 01.05.02 Senyalització Vertical 9.467,86

01.05 Senyalització i abalisamentCAPITOL 10.314,10

SUBCAPITOL 01.09.01 D'abonament integre 38.127,88
SUBCAPITOL 01.09.02 A justificar 1.351,43

01.09 Partides alçadesCAPITOL 39.479,31

113.357,29

NIVELL 2: CAPITOL Import

CAPITOL 01.01 Treballs previs i demolicions 4.894,91
CAPITOL 01.02 Moviment de terres 19.517,57
CAPITOL 01.03 Drenatge 14.544,53
CAPITOL 01.04 Ferms 29.501,78
CAPITOL 01.05 Senyalització i abalisament 10.314,10
CAPITOL 01.06 Il�luminació 5.307,92
CAPITOL 01.07 Recuperació Ambiental 2.756,50
CAPITOL 01.08 Serveis afectats (obra civil) 8.825,92
CAPITOL 01.09 Partides alçades 39.479,31

01 Pressupost  ROTONDA CARDONAObra 135.142,54

135.142,54

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost ROTONDA CARDONA 135.142,54
135.142,54

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

135.142,54PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

17.568,5313,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 135.142,54....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 135.142,54....................................................................................................................................8.108,55

Subtotal 160.819,62

18,00 % IVA SOBRE 160.819,62....................................................................................................................................28.947,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 189.767,15€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS )

                                           Barcelon a, Juny de 2011

                  
               

              L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

                  DANIEL FLORES CAPARRÓS


