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Plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 1Data:

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.760,000

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G219U030

AMIDAMENT DIRECTE 14.389,000

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

3 G219U020

AMIDAMENT DIRECTE 7.195,000

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

4 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 33.254,000

m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G219U300

AMIDAMENT DIRECTE 38.258,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G214U020

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 2.540,000

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 G221U116

AMIDAMENT DIRECTE 9.178,000

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

3 G226U030
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Plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 2Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1.225,000

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Execució del drenatge longitudinal del tram urbà de l'obra, inclou elements de recollida superficial (embornals), connexió a
sistemea de col�lectors existents a la zona urbana, inutilització de sistemes de recollida actuals que quedaran fora de
servei, execució de nous col�lectors on sigui necessari, s'inclouen totes les tasques necessàries per a la seva correcta
execució

1 GD7A01

AMIDAMENT DIRECTE 5.210,000

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
AFERMATCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

1 G227U010

AMIDAMENT DIRECTE 7.953,000

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2 G227U110

AMIDAMENT DIRECTE 6.728,000

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

3 G935U012

AMIDAMENT DIRECTE 8.469,000

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI4 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 28.231,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-15 G9J1U020

AMIDAMENT DIRECTE 28.231,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320

AMIDAMENT DIRECTE 28.231,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9J1U330

AMIDAMENT DIRECTE 28.231,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell8 G9J1U335

Euro



Plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 38.258,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

9 G9H1U020

AMIDAMENT DIRECTE 3.246,500

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

10 G9H1U120

AMIDAMENT DIRECTE 6.493,100

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11B BM3b (M-10) amb betum
modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

11 G9HU260

AMIDAMENT DIRECTE 66.489,000

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses12 G9H0010

AMIDAMENT DIRECTE 391,800

t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3b, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses13 G9H0020

AMIDAMENT DIRECTE 252,300

m2 Increment de preu per ús de mescla bituminosa de color diferenciat per a carril bus, a definir per la D.F., s'inclou aportació
i estesa de la mescla, colorant i betum, així com tots els materials i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

14 G9H3C01

AMIDAMENT DIRECTE 22.400,000

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada

15 G974U020

AMIDAMENT DIRECTE 13.548,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

16 G90007

AMIDAMENT DIRECTE 13.548,000

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

17 G9U020

AMIDAMENT DIRECTE 19.020,000

m Separador de 25 centímetres d'amplada, inclou tall de paviment i demolició de paviment existent, vorada de 25x17,
prefabricada de formigó, inclou tots aquells treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

18 G9E1U001

AMIDAMENT DIRECTE 1.102,000

m Mitjana reduïda de 1 metre d'amplada formada per dues vorades de 20 cm d'amplada de pedra granítica escairada i
buixardada, inclou tots aquells treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada

19 G9E1U002
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 4Data:

AMIDAMENT DIRECTE 660,000

m Mitjana de 2 metres d'amplada, inclou tall de paviment i demolició de paviment existent, vorada de 20x25, de pedra
granítica escairada i buixardada, aportació i incorporació de terra vegetal, subministrament i plantació de vegetació de
poca alçada en el centre, instal�lació de sistema de reg per degoteig i part proporcional de comptador i escomesa, així
com tots aquells treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

20 G9E1U003

AMIDAMENT DIRECTE 1.420,000

m Carril bici de fins a 2,5 metres d'amplada, inclou excavació del terreny, formació de base de formigó, reg de curat, capa de
rodadura a definir per la D.F., així com tots els materials i treballs necessaris per a deixar la unitat totalment acabada

21 G9E2U001

AMIDAMENT DIRECTE 3.062,000

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U010

AMIDAMENT DIRECTE 16.470,000

m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U040

AMIDAMENT DIRECTE 2.540,000

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

3 GBA31001

AMIDAMENT DIRECTE 520,000

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

4 PPA0U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Barana metàl�lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles
cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb
dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col�locada

5 GB12U010

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

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

6 GBB5U410

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Semaforització de rotonda existent, s'inclou obra civil i instal�lacions, subministrament i col�locació de semàfors,
canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
acabada i en funcionament

7 GBS001

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Formació de pas de vianants semaforitzat, s'inclou guals per a vianants, pintura sobre calçada, obra civil i instal�lació de la
xarxa, subministrament i col�locació de semàfors, canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada i en funcionament

8 GBS002

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Plataforma per a parada d'autobús de característiques segons plànols, inclou subministrament dels materials, formació de
plataforma, pavimentació, guals i col�locació d'elements de mobiliari urbà, així com tots els elements i treballs necessaris
per a deixar la unitat acabada

9 GQZ001

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Punt de llum de carril del tipus Carandini JCH-400 o similar, inclou obra civil, canalitzacions, cablejat i instal�lacions,
bàlculs, lluminàries, part proporcional de centre de comandament, regulador de fluxe i escomesa, així com tots els treballs
i materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

10 GEA001

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Punt de llum del tipus Carandini JCH-250 o similar, inclou obra civil, canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs,
lluminàries, part proporcional de centre de comandament, regulador de fluxe i escomesa, així com tots els treballs i
materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

11 GEA002

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

u Trasllat de punt de llum existent a nova alineació de vorera per ampliació de calçada, inclou treballs d'obra civil i
instal�lacions, així com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

12 GEA003

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

pa Partida alçada a justificar per la senyalització del carril bus, tot inclòs13 XPA001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
ESTACIÓ DE LA COPACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per construcció del vestíbul de la nova estació de la Copa, inclou treballs d'obra civil i
instal�lacions, així com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

1 XPA002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col�locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures

2 G440U020

AMIDAMENT DIRECTE 53.364,000

pa Partida alçada a justificar per treballs de fonamentació de les estructures metàl�liques de les andanes de l'estació, inclou
subministrament dels materials, formació de la plataforma adjunta, guals i col�locació d'elements del mobiliari urbà, així
com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

3 XPA003
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 6Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en C 3 L, i clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector de base , 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

1 GR61U203

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector
de base i forestal, 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

2 GR66U101

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 8.970,000

m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

4 GR710001

AMIDAMENT DIRECTE 4.230,000

m Instal�lació de reg per degoteig, amb un espaiament de 0,3 o 0,5 metres, inclòs part proporcional d'accessoris, materials i
elements auxiliars

5 GRM001

AMIDAMENT DIRECTE 620,000

PRESSUPOST  706-PRO-CA-4950OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19862 XPA900AC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de setembre de 1993

3 XPA10002

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:06/02/11 7Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos4 XPA004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Plataforma reservada per a l´autobús a la ciutat de Girona

Pàg.:Data: 06/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,71m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 1

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €6,27mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €5,94m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,52m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €0,76m2G219U300 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 5

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €5,44m3G221U116 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 QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,30m3G226U030 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- 8

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €2,30m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 9

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €7,20m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €0,22m2G22DU010 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- 11

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €3,14kgG440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 12

(TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €29,76mG90007 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

P- 13

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

 €27,91m2G9U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 14

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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 €37,13m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 15

(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €17,00mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

P- 16

(DISSET EUROS)

 €110,50mG9E1U002 Mitjana reduïda de 1 metre d'amplada formada per dues vorades de 20 cm d'amplada de pedra
granítica escairada i buixardada, inclou tots aquells treballs i materials necessaris per a deixar la
unitat acabada

P- 17

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €200,92mG9E1U003 Mitjana de 2 metres d'amplada, inclou tall de paviment i demolició de paviment existent, vorada de
20x25, de pedra granítica escairada i buixardada, aportació i incorporació de terra vegetal,
subministrament i plantació de vegetació de poca alçada en el centre, instal�lació de sistema de
reg per degoteig i part proporcional de comptador i escomesa, així com tots aquells treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 18

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €55,08mG9E2U001 Carril bici de fins a 2,5 metres d'amplada, inclou excavació del terreny, formació de base de
formigó, reg de curat, capa de rodadura a definir per la D.F., així com tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la unitat totalment acabada

P- 19

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €378,74tG9H0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 20
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €576,95tG9H0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3b, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 21
(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €14,46m2G9H3C01 Increment de preu per ús de mescla bituminosa de color diferenciat per a carril bus, a definir per la
D.F., s'inclou aportació i estesa de la mescla, colorant i betum, així com tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 22

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €2,31m2G9HU260 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11B BM3b
(M-10) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 23

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €31,88tG9H1U020 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa
i compactada

P- 24

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €31,83tG9H1U120 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 G (G-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 25

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 26
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €0,35m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 27
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €0,37m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 28
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €0,44m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 29
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €0,55m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vellP- 30
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €80.000,00uGBS001 Semaforització de rotonda existent, s'inclou obra civil i instal�lacions, subministrament i col�locació
de semàfors, canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i
treballs necessaris per a deixar la unitat acabada i en funcionament

P- 31

(VUITANTA MIL EUROS)

 €20.000,00uGBS002 Formació de pas de vianants semaforitzat, s'inclou guals per a vianants, pintura sobre calçada,
obra civil i instal�lació de la xarxa, subministrament i col�locació de semàfors, canalitzacions,
cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a deixar
la unitat acabada i en funcionament

P- 32

(VINT MIL EUROS)

 €84,88mGB12U010 Barana metàl�lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col�locada

P- 33

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €0,49mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 34

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €1,06mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 35

(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €11,13m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 36

(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €77,15uGBB5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 37

(SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €220,00mGD7A01 Execució del drenatge longitudinal del tram urbà de l'obra, inclou elements de recollida superficial
(embornals), connexió a sistemea de col�lectors existents a la zona urbana, inutilització de
sistemes de recollida actuals que quedaran fora de servei, execució de nous col�lectors on sigui
necessari, s'inclouen totes les tasques necessàries per a la seva correcta execució

P- 38

(DOS-CENTS VINT EUROS)

 €650,00uGEA001 Punt de llum de carril del tipus Carandini JCH-400 o similar, inclou obra civil, canalitzacions,
cablejat i instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional de centre de comandament,
regulador de fluxe i escomesa, així com tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat
acabada 

P- 39

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €490,00uGEA002 Punt de llum del tipus Carandini JCH-250 o similar, inclou obra civil, canalitzacions, cablejat i
instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional de centre de comandament, regulador de fluxe
i escomesa, així com tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

P- 40

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS)

 €310,00uGEA003 Trasllat de punt de llum existent a nova alineació de vorera per ampliació de calçada, inclou
treballs d'obra civil i instal�lacions, així com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat
acabada

P- 41

(TRES-CENTS DEU EUROS)

 €40.000,00uGQZ001 Plataforma per a parada d'autobús de característiques segons plànols, inclou subministrament
dels materials, formació de plataforma, pavimentació, guals i col�locació d'elements de mobiliari
urbà, així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 42

(QUARANTA MIL EUROS)
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 €2,38mGRM001 Instal�lació de reg per degoteig, amb un espaiament de 0,3 o 0,5 metres, inclòs part proporcional
d'accessoris, materials i elements auxiliars

P- 43

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €11,00uGR61U203 Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en C 3 L, i clot de plantació
0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector
de base , 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- 44

(ONZE EUROS)

 €4,82uGR66U101 Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal�lació de protector de base i forestal, 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- 45

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €0,82m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra

P- 46

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €1,07m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 47

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €150.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 48

(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

Barcelona, febrer de 2011

Daniel Enciso Fargas
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m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €49,71

Altres conceptes 49,71 €

mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €6,27

Altres conceptes 6,27 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3  €5,94

Altres conceptes 5,94 €

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

P- 4  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

m2G219U300 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la
neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €0,76

Altres conceptes 0,76 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 6  €2,47

Altres conceptes 2,47 €

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  €5,44

Altres conceptes 5,44 €

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- 8  €1,30

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,25 €

m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 9  €2,30

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia

obra
 €0,81600

Altres conceptes 1,43 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 10  €7,20

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,71200

Altres conceptes 1,44 €
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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- 11  €0,22

Altres conceptes 0,22 €

kgG440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 12  €3,14

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
B44ZU011 Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

una capa d'emprimació antioxidant
 €1,22850

B89ZB000 Esmalt sintètic  €0,19420
Altres conceptes 1,64 €

mG90007 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 13  €29,76

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

 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U07 Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a  €9,13500

Altres conceptes 12,07 €

m2G9U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 14  €27,91

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,74350

Altres conceptes 12,51 €

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

P- 15  €37,13

B0111000 Aigua  €0,15150
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €16,99000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a

granel
 €7,45440

Altres conceptes 12,53 €

mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 16  €17,00

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,62230
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
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B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €5,41800

Altres conceptes 4,90 €

mG9E1U002 Mitjana reduïda de 1 metre d'amplada formada per dues vorades de 20 cm
d'amplada de pedra granítica escairada i buixardada, inclou tots aquells
treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 17  €110,50

Sense descomposició 110,50 €

mG9E1U003 Mitjana de 2 metres d'amplada, inclou tall de paviment i demolició de
paviment existent, vorada de 20x25, de pedra granítica escairada i
buixardada, aportació i incorporació de terra vegetal, subministrament i
plantació de vegetació de poca alçada en el centre, instal�lació de sistema de
reg per degoteig i part proporcional de comptador i escomesa, així com tots
aquells treballs necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 18  €200,92

Sense descomposició 200,92 €

mG9E2U001 Carril bici de fins a 2,5 metres d'amplada, inclou excavació del terreny,
formació de base de formigó, reg de curat, capa de rodadura a definir per la
D.F., així com tots els materials i treballs necessaris per a deixar la unitat
totalment acabada

P- 19  €55,08

Sense descomposició 55,08 €

tG9H0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 20  €378,74

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 0,00 €

tG9H0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3b, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses

P- 21  €576,95

B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers  €576,95000
Altres conceptes 0,00 €

m2G9H3C01 Increment de preu per ús de mescla bituminosa de color diferenciat per a
carril bus, a definir per la D.F., s'inclou aportació i estesa de la mescla,
colorant i betum, així com tots els materials i treballs necessaris per a deixar
la unitat acabada

P- 22  €14,46

Sense descomposició 14,46 €

m2G9HU260 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodadura BBTM, 11B BM3b (M-10) amb betum modificat i granulat granític,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 23  €2,31

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

 €1,79640

Altres conceptes 0,51 €

tG9H1U020 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S
(S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 24  €31,88

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 7,21 €

tG9H1U120 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70
G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 25  €31,83

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

 €24,62000
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Altres conceptes 7,21 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 26  €0,61

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Altres conceptes 0,12 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 27  €0,35

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Altres conceptes 0,16 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 28  €0,37

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,21000
Altres conceptes 0,16 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou

P- 29  €0,44

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Altres conceptes 0,16 €

m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
vell

P- 30  €0,55

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,39200
Altres conceptes 0,16 €

uGBS001 Semaforització de rotonda existent, s'inclou obra civil i instal�lacions,
subministrament i col�locació de semàfors, canalitzacions, cablejat, centre
regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat acabada i en funcionament

P- 31  €80.000,00

Sense descomposició 80.000,00 €

uGBS002 Formació de pas de vianants semaforitzat, s'inclou guals per a vianants,
pintura sobre calçada, obra civil i instal�lació de la xarxa, subministrament i
col�locació de semàfors, canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa
elèctrica i tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada
i en funcionament

P- 32  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

mGB12U010 Barana metàl�lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm,
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col�locada

P- 33  €84,88

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €0,42290
BB12UC01 Barana metàl�lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm

d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm
de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

 €50,40000

Altres conceptes 34,06 €

mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 34  €0,49

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368

Altres conceptes 0,24 €
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mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 35  €1,06

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,61290
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,13104

Altres conceptes 0,32 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 36  €11,13

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 8,65 €

uGBB5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 37  €77,15

BBM5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI
nivell 2

 €57,15000

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

 €7,01400

Altres conceptes 12,99 €

mGD7A01 Execució del drenatge longitudinal del tram urbà de l'obra, inclou elements de
recollida superficial (embornals), connexió a sistemea de col�lectors existents
a la zona urbana, inutilització de sistemes de recollida actuals que quedaran
fora de servei, execució de nous col�lectors on sigui necessari, s'inclouen
totes les tasques necessàries per a la seva correcta execució

P- 38  €220,00

Sense descomposició 220,00 €

uGEA001 Punt de llum de carril del tipus Carandini JCH-400 o similar, inclou obra civil,
canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional
de centre de comandament, regulador de fluxe i escomesa, així com tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

P- 39  €650,00

Sense descomposició 650,00 €

uGEA002 Punt de llum del tipus Carandini JCH-250 o similar, inclou obra civil,
canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs, lluminàries, part proporcional
de centre de comandament, regulador de fluxe i escomesa, així com tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada 

P- 40  €490,00

Sense descomposició 490,00 €

uGEA003 Trasllat de punt de llum existent a nova alineació de vorera per ampliació de
calçada, inclou treballs d'obra civil i instal�lacions, així com tots els treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 41  €310,00

Sense descomposició 310,00 €

uGQZ001 Plataforma per a parada d'autobús de característiques segons plànols, inclou
subministrament dels materials, formació de plataforma, pavimentació, guals i
col�locació d'elements de mobiliari urbà, així com tots els elements i treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada

P- 42  €40.000,00

Sense descomposició 40.000,00 €

mGRM001 Instal�lació de reg per degoteig, amb un espaiament de 0,3 o 0,5 metres,
inclòs part proporcional d'accessoris, materials i elements auxiliars

P- 43  €2,38

Sense descomposició 2,38 €
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uGR61U203 Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en C 3 L, i clot
de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base , 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- 44  €11,00

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
BR460003 Subministrament de fagàcia de 60-80 cm d'alçaria en C-3 L  €3,59000
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 5,09 €

uGR66U101 Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal�lació de protector de base i forestal, 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- 45  €4,82

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01378
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,03010
BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2

canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
 €0,12000

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 3,79 €

m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

P- 46  €0,82

B0111000 Aigua  €0,01818
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per

espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
 €0,15090

Altres conceptes 0,65 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 47  €1,07

B0111000 Aigua  €0,01818
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,41 €

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

P- 48  €150.000,00
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Barcelona, febrer de 2011

Daniel Enciso Fargas
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OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL 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 - 11)

3.760,0000,22 827,20

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

14.389,0005,94 85.470,66

3 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

7.195,0006,27 45.112,65

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)

33.254,0004,52 150.308,08

5 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses,
inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)

38.258,0000,76 29.076,08

6 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

60,00049,71 2.982,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 313.777,27

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

2.540,0002,47 6.273,80

2 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)

9.178,0005,44 49.928,32

3 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 - 8)

1.225,0001,30 1.592,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02 57.794,62

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7A01 m Execució del drenatge longitudinal del tram urbà de l'obra, inclou
elements de recollida superficial (embornals), connexió a
sistemea de col�lectors existents a la zona urbana, inutilització de
sistemes de recollida actuals que quedaran fora de servei,
execució de nous col�lectors on sigui necessari, s'inclouen totes
les tasques necessàries per a la seva correcta execució (P - 38)

5.210,000220,00 1.146.200,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.146.200,00

Euro
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OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL AFERMAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

7.953,0002,30 18.291,90

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

6.728,0007,20 48.441,60

3 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

8.469,00037,13 314.453,97

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 26) 28.231,0000,61 17.220,91

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 27) 28.231,0000,35 9.880,85

6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 28)

28.231,0000,37 10.445,47

7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 29)

28.231,0000,44 12.421,64

8 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell (P - 30)

38.258,0000,55 21.041,90

9 G9H1U020 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 24)

3.246,50031,88 103.498,42

10 G9H1U120 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B60/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 25)

6.493,10031,83 206.675,37

11 G9HU260 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de rodadura BBTM, 11B BM3b (M-10) amb betum
modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de
gruix (P - 23)

66.489,0002,31 153.589,59

12 G9H0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 20) 391,800378,74 148.390,33

13 G9H0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3b, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 21)

252,300576,95 145.564,49

14 G9H3C01 m2 Increment de preu per ús de mescla bituminosa de color
diferenciat per a carril bus, a definir per la D.F., s'inclou aportació
i estesa de la mescla, colorant i betum, així com tots els materials
i treballs necessaris per a deixar la unitat acabada (P - 22)

22.400,00014,46 323.904,00

15 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada (P - 16)

13.548,00017,00 230.316,00

16 G90007 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

13.548,00029,76 403.188,48

Euro
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(P - 13)

17 G9U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 14)

19.020,00027,91 530.848,20

18 G9E1U001 m Separador de 25 centímetres d'amplada, inclou tall de paviment i
demolició de paviment existent, vorada de 25x17, prefabricada
de formigó, inclou tots aquells treballs necessaris per a deixar la
unitat acabada (P - 0)

1.102,00049,45 54.493,90

19 G9E1U002 m Mitjana reduïda de 1 metre d'amplada formada per dues vorades
de 20 cm d'amplada de pedra granítica escairada i buixardada,
inclou tots aquells treballs i materials necessaris per a deixar la
unitat acabada (P - 17)

660,000110,50 72.930,00

20 G9E1U003 m Mitjana de 2 metres d'amplada, inclou tall de paviment i demolició
de paviment existent, vorada de 20x25, de pedra granítica
escairada i buixardada, aportació i incorporació de terra vegetal,
subministrament i plantació de vegetació de poca alçada en el
centre, instal�lació de sistema de reg per degoteig i part
proporcional de comptador i escomesa, així com tots aquells
treballs necessaris per a deixar la unitat acabada (P - 18)

1.420,000200,92 285.306,40

21 G9E2U001 m Carril bici de fins a 2,5 metres d'amplada, inclou excavació del
terreny, formació de base de formigó, reg de curat, capa de
rodadura a definir per la D.F., així com tots els materials i treballs
necessaris per a deixar la unitat totalment acabada (P - 19)

3.062,00055,08 168.654,96

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.279.558,38

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 34)

16.470,0000,49 8.070,30

2 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 35)

2.540,0001,06 2.692,40

3 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 36)

520,00011,13 5.787,60

4 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 48)

1,000150.000,00 150.000,00

5 GB12U010 m Barana metàl�lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col�locada (P - 33)

720,00084,88 61.113,60

6 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 37)

20,00077,15 1.543,00

7 GBS001 u Semaforització de rotonda existent, s'inclou obra civil i
instal�lacions, subministrament i col�locació de semàfors,
canalitzacions, cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i

1,00080.000,00 80.000,00
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tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
acabada i en funcionament (P - 31)

8 GBS002 u Formació de pas de vianants semaforitzat, s'inclou guals per a
vianants, pintura sobre calçada, obra civil i instal�lació de la
xarxa, subministrament i col�locació de semàfors, canalitzacions,
cablejat, centre regulador, escomesa elèctrica i tots els elements i
treballs necessaris per a deixar la unitat acabada i en
funcionament (P - 32)

24,00020.000,00 480.000,00

9 GQZ001 u Plataforma per a parada d'autobús de característiques segons
plànols, inclou subministrament dels materials, formació de
plataforma, pavimentació, guals i col�locació d'elements de
mobiliari urbà, així com tots els elements i treballs necessaris per
a deixar la unitat acabada (P - 42)

14,00040.000,00 560.000,00

10 GEA001 u Punt de llum de carril del tipus Carandini JCH-400 o similar,
inclou obra civil, canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs,
lluminàries, part proporcional de centre de comandament,
regulador de fluxe i escomesa, així com tots els treballs i
materials necessaris per a deixar la unitat acabada  (P - 39)

65,000650,00 42.250,00

11 GEA002 u Punt de llum del tipus Carandini JCH-250 o similar, inclou obra
civil, canalitzacions, cablejat i instal�lacions, bàlculs, lluminàries,
part proporcional de centre de comandament, regulador de fluxe i
escomesa, així com tots els treballs i materials necessaris per a
deixar la unitat acabada  (P - 40)

57,000490,00 27.930,00

12 GEA003 u Trasllat de punt de llum existent a nova alineació de vorera per
ampliació de calçada, inclou treballs d'obra civil i instal�lacions,
així com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada
(P - 41)

63,000310,00 19.530,00

13 XPA001 pa Partida alçada a justificar per la senyalització del carril bus, tot
inclòs (P - 0)

1,000280.000,00 280.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.718.916,90

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL ESTACIÓ DE LA COPA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA002 pa Partida alçada a justificar per construcció del vestíbul de la nova
estació de la Copa, inclou treballs d'obra civil i instal�lacions, així
com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada (P
- 0)

1,000348.000,00 348.000,00

2 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una
capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, col�locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures (P - 12)

53.364,0003,14 167.562,96

3 XPA003 pa Partida alçada a justificar per treballs de fonamentació de les
estructures metàl�liques de les andanes de l'estació, inclou
subministrament dels materials, formació de la plataforma
adjunta, guals i col�locació d'elements del mobiliari urbà, així com
tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
acabada (P - 0)

1,000150.000,00 150.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 665.562,96

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 GR61U203 u Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària, en
C 3 L, i clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector de
base , 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 - 44)

160,00011,00 1.760,00

2 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal�lació de protector de base i
forestal, 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 - 45)

300,0004,82 1.446,00

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 47)

8.970,0001,07 9.597,90

4 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 46)

4.230,0000,82 3.468,60

5 GRM001 m Instal�lació de reg per degoteig, amb un espaiament de 0,3 o 0,5
metres, inclòs part proporcional d'accessoris, materials i elements
auxiliars (P - 43)

620,0002,38 1.475,60

CAPÍTOLTOTAL 01.07 17.748,10

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-495001

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,000188.457,55 188.457,55

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

1,00071.995,00 71.995,00

3 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons Llei
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de
setembre de 1993 (P - 0)

1,000150.000,00 150.000,00

4 XPA004 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0) 1,000370.000,00 370.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 780.452,55

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 313.777,27
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 57.794,62
Capítol 01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 1.146.200,00
Capítol 01.04 AFERMAT 3.279.558,38
Capítol 01.05 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 1.718.916,90
Capítol 01.06 ESTACIÓ DE LA COPA 665.562,96
Capítol 01.07 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 17.748,10
Capítol 01.08 PARTIDES ALÇADES 780.452,55

01 Pressupost  706-PRO-CA-4950Obra 7.980.010,78

7.980.010,78

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 706-PRO-CA-4950 7.980.010,78
7.980.010,78

Euro



 



 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                          
 
 
 
  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....................................................7.980.010,78 € 
 
13,00% DESPESES GENERALS SOBRE 7.980.010,78………….……..…………......1.037.401,40 €  
 
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 7.980.010,78........................................478.800,65 € 
 
 

Subtotal            9.496.212,83 €  
 

 
18,00% IVA SOBRE 9.496.212,83…………...……………………………………..……....1.709.318,31 € 

 
 

 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE..............................11.205.531,14 €
   
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
 
ONZE MILIONS DOS‐CENTS CINC MIL CINC‐CENTS TRENTA‐UN EUROS AMB CATORZE 

CÈNTIMS (11.205.531,14 €) 

 
 
 
 
 
Barcelona, febrer de 2011 
 
 
 
 
 
Daniel Enciso Fargas 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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