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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 SE12S010 m Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm2 Al o Cu, inclòs
desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 790,000

2 SE15S030 u Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i transport a
abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

3 SE32S020 u Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i
hissat.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 SEA3S030 m Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a 150 mm2 Cu o Al.

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

5 SEA1S010 m Subministrament i estesa per rasa per reposicions de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 4x1x50
mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

6 SEA5S010 u Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm2 0,6/1kV a terminal, muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de
conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

8 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

9 SE51S110 m Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions elèctriques noves.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

10 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000

EUR
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 2

Capítol 02  DEMOLICIÓ

1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a
l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 15.000,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 03  MOVIMENT TERRES

1 G22DU140 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 20.000,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.000,000

3 G221U120 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

AMIDAMENT DIRECTE 68.249,000

4 G224U010 m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els
accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons
indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

EUR
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 23.500,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

6 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

AMIDAMENT DIRECTE 30.649,000

7 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, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 68.249,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.200,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.000,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 15.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 04  DRENATGE

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

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

3 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

EUR
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 5.056,000

5 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 GD57U310 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

8 G32GU010 m Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat amb armadures amb plaques prefabricades,
incloent excavació, encofrat, desencofrat i formigonament, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2.700,000

11 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

12 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 05  FERMS

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

AMIDAMENT DIRECTE 7.877,000

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

AMIDAMENT DIRECTE 26.255,000

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

AMIDAMENT DIRECTE 268,000

4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

EUR
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3.152,000

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

AMIDAMENT DIRECTE 26.255,000

6 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 3.152,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 06  SEGURETAT I SENYALITZACIÓ

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

2 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.

AMIDAMENT DIRECTE 12.900,000

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 GBC1U012 u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 5.056,000

6 GB2AU125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

7 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques
i detalls plànols

EUR
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

11 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 GBB1U160 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

14 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

15 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 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

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 07  URBANITZACIO

1 G9610003 m Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 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

EUR
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

3 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 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

AMIDAMENT DIRECTE 1.400,000

4 GHM3U010 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base
platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 GHN3U113 u Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituida per cos d'alumini fos i reflector independent,
amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 W,inclòs el connexionat i orientaciò
de la lluminària

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de
fixació necessari

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

7 GG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 175,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

1 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a adaptació al nou us del tram de carretera que transcorre pel nucli de Torrelletes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a adequacions de la via en l'entrega a Torrelles de Llobregat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a fer front als imprevistos que apareguin en el transcurs de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
Capítol 10  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE

EUR
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

AMIDAMENTS Data: 16/10/13 Pàg.: 8

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 16/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,54m3G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,48m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,62mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 3

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €34,74uG21B3002 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

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,01mG21DU010 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 5

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €59,34uG21H0002 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- 6

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,43m3G221U010 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- 7

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,67m3G221U120 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

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €51,35m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora

P- 9

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,22m2G224U010 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals,
incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les
operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €2,33m3G227U010 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, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 11

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,48m3G227U110 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- 12

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,73m2G22B0002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 13

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 16/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,66m2G22DU140 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 14

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,46mG32GU010 Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat amb armadures amb plaques
prefabricades, incloent excavació, encofrat, desencofrat i formigonament, totalment acabada

P- 15

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €89,87m3G3J50012 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 16

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €74,27m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 17
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €0,87kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 18
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €31,39m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 19
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €35,23m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 20
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €22,10m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 21
(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €38,91mG9610003 Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, 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- 22

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €12,22mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 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- 23

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €25,71m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 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- 24

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €31,46tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 25

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €33,52tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 26

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €501,00tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesP- 27
(CINC-CENTS UN EUROS)

 €0,56m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 28
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,33m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADHP- 29
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 16/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €156,55mGB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell
H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

P- 30

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €204,12uGB1AU105 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe
M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 31

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €29,83mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 32

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

 €481,19uGB2AU125 Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 33

(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €0,98mGBA1U310 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- 34

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,31mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 35

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €11,31m2GBA31001 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 TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €74,11uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 37

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €63,87uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 38

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €75,78uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, 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- 39

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €562,71m2GBB1U160 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 40

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €21,23uGBB1U910 Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment col·locada

P- 41

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

 €13,46uGBB1U920 Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

P- 42

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €104,54uGBBZU005 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- 43

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €125,01uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 44

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €123,41uGBC1U012 Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

P- 45

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €19,47mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 46

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €78,65mGD57U310 Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

P- 47

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €269,85uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 48

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €325,79mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó
HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols

P- 49

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €600,52mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 50

(SIS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,05mGG22U060 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
encastat i material auxiliar i de fixació necessari

P- 51

(DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €5,95mGG31170U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 52

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €469,29uGHM3U010 Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint,
amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 53

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €201,78uGHN3U113 Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituida per cos d'alumini fos i reflector
independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150
W,inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària

P- 54

(DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,75m3GR3PU010 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- 55

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €1,11m2GR720001 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- 56

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €20.000,00paPPA0U001 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- 57

(VINT MIL EUROS)

 €2,85mSE12S010 Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm2 Al o Cu,
inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador. 

P- 58

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €71,23uSE15S030 Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i
transport a abocador.

P- 59

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €0,44mSE21S020 Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència
de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

P- 60

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €765,86uSE32S020 Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra,
formigonat, armat i hissat.

P- 61

(SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,71mSE51S020 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

P- 62

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,57mSE51S110 Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions elèctriques noves.P- 63
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,88mSEA1S010 Subministrament i estesa per rasa per reposicions de serveis afectats de línia soterrada de
conductor RV 4x1x50 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.

P- 64

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,27mSEA3S030 Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a 150 mm2 Cu o Al.P- 65
(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €32,03uSEA5S010 Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm2 0,6/1kV a terminal, muntat.P- 66
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €295,32uSEA6S010 Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament
de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV,
muntada.

P- 67

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 17/10/13

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i
massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 1  €13,54

Altres conceptes 13,54 €

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

P- 2  €4,48

Altres conceptes 4,48 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 3  €3,62

Altres conceptes 3,62 €

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  €34,74

Altres conceptes 34,74 €

mG21DU010 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm,
sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €13,01

Altres conceptes 13,01 €

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- 6  €59,34

Altres conceptes 59,34 €

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- 7  €2,43

Altres conceptes 2,43 €

m3G221U120 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  €7,67

Altres conceptes 7,67 €

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

P- 9  €51,35

Altres conceptes 51,35 €

m2G224U010 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els
materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons
indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10  €4,22

B0DZU007 Part proporcional de material auxiliar  €0,24000
Altres conceptes 3,98 €

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, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 11  €2,33

B0111000 Aigua  €0,05950
B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia

obra
 €0,85200

16



Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 17/10/13

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 1,42 €

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- 12  €7,48

B0111000 Aigua  €0,05950
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €6,00000

Altres conceptes 1,42 €

m2G22B0002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 13  €0,73

B0111000 Aigua  €0,05950
Altres conceptes 0,67 €

m2G22DU140 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 14  €0,66

Altres conceptes 0,66 €

mG32GU010 Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat amb
armadures amb plaques prefabricades, incloent excavació, encofrat,
desencofrat i formigonament, totalment acabada

P- 15  €12,46

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

 €4,33370

B0A143U0 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,04750
B0A3UC10 Clau acer  €0,16000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,55800
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260

Altres conceptes 6,89 €

m3G3J50012 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

P- 16  €89,87

B0442001 Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a
l'obra

 €16,93000

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

 €11,60200

Altres conceptes 61,34 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 17  €74,27

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

 €65,00550

Altres conceptes 9,26 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

P- 18  €0,87

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01160
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,64050

Altres conceptes 0,22 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 19  €31,39

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,64560
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,24000

17



Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 17/10/13

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

B0DZA000 Desencofrant  €0,19725
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,58800

Altres conceptes 27,46 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 20  €35,23

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,64560
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,46000
B0DZA000 Desencofrant  €0,19725
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,58800

Altres conceptes 29,08 €

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

P- 21  €22,10

B0111000 Aigua  €0,05950
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €20,80800

Altres conceptes 1,23 €

mG9610003 Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i
corba, 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- 22  €38,91

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

 €3,65269

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €1,18524
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14700
B961UC03 Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de

7-10x20 cm
 €24,95850

Altres conceptes 8,07 €

mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 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- 23  €12,22

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08616
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,48060

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,42330
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02630
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07350
B974U012 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €3,49650

Altres conceptes 4,21 €

m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 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- 24  €25,71

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,17232
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,80100

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €2,53980
B9E1U001 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm  €5,92200

Altres conceptes 11,27 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 25  €31,46
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B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €22,31000

Altres conceptes 9,15 €

tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 26  €33,52

B9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €23,67000

Altres conceptes 9,85 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesP- 27  €501,00

B055U001 Betum asfàltic tipus B 50/70  €501,00000
Altres conceptes 0,00 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 28  €0,56

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP  €0,44400
Altres conceptes 0,12 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADHP- 29  €0,33

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH

 €0,16800

Altres conceptes 0,16 €

mGB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m,
amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 30  €156,55

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,86990
BB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317

per a Classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.

 €117,24000

Altres conceptes 38,44 €

uGB1AU105 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 31  €204,12

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,86990
BB1AU105 Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els elements galvanitzats en

calent, iinclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.

 €139,18000

Altres conceptes 64,07 €

mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o
similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 32  €29,83

BBM21003 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €22,88000

Altres conceptes 6,95 €
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uGB2AU125 Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 33  €481,19

BBM2U125 Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals C-120 peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars

 €289,97000

Altres conceptes 191,22 €

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- 34  €0,98

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,57300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05700

Altres conceptes 0,35 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 35  €3,31

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €2,29200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,22800

Altres conceptes 0,79 €

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  €11,31

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,12400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,45600

Altres conceptes 8,73 €

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

P- 37  €74,11

BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €61,01000

Altres conceptes 13,10 €

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

P- 38  €63,87

BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €50,77000

Altres conceptes 13,10 €

uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, 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- 39  €75,78

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €62,68000

Altres conceptes 13,10 €

m2GBB1U160 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

P- 40  €562,71

BBM1U165 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, d'identificació de carreteres, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €412,95000
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Altres conceptes 149,76 €

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

P- 41  €21,23

BBMZU401 Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit  €7,44000
Altres conceptes 13,79 €

uGBB1U920 Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a
senyalització de trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
la placa ni el suport, totalment col·locada

P- 42  €13,46

BBMZU402 Elements de fixació per a suport de placa complementària  €3,18000
Altres conceptes 10,28 €

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- 43  €104,54

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

 €8,66740

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €71,19000
Altres conceptes 24,68 €

uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 44  €125,01

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

 €10,83425

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €89,49600
Altres conceptes 24,68 €

uGBC1U012 Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

P- 45  €123,41

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

 €6,96120

BBC1U012 Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €59,82000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €24,88200
Altres conceptes 31,75 €

mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 46  €19,47

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

 €12,38200

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02552
B0A3UC10 Clau acer  €0,06400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28014
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,24800
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260

Altres conceptes 6,42 €

mGD57U310 Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

P- 47  €78,65

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

 €39,62240

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,04640
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B0A3UC10 Clau acer  €0,15360
B0B3UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de

diàmetre
 €10,08000

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50400
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,59520
B0DZA000 Desencofrant  €0,13150

Altres conceptes 27,52 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 48  €269,85

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

 €65,00550

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €1,69320
B0A3UC10 Clau acer  €0,44800
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,84800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,72800
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €72,21000

Altres conceptes 125,92 €

mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de
llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

P- 49  €325,79

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

 €32,81230

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,69592
B0A3UC10 Clau acer  €0,38400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,78000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €5,70400
BD5ZUC02 Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de

ruptura
 €157,16000

Altres conceptes 125,25 €

mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90
segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 50  €600,52

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

 €111,31418

B0A3UC10 Clau acer  €0,57600
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,88000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €4,21600
B0DZA000 Desencofrant  €0,65750
BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90 segons norma

UNE 127916, inclòs junta elastomèrica
 €351,73680

Altres conceptes 126,14 €

mGG22U060 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de
fixació necessari

P- 51  €17,05

BG220030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent

 €2,56000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,00750
Altres conceptes 14,48 €

mGG31170U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 52  €5,95

22



Incorporació a la xarxa local del camí Begues - Torrelles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8Data: 17/10/13

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

BG31190U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €2,84000

Altres conceptes 3,11 €

uGHM3U010 Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària
i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó,
inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport
de terres sobrants a l'abocador

P- 53  €469,29

B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €36,45540

BG21U032 Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

 €0,85800

BG22U100 Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,24400

BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable
o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €6,03000

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2  €3,14400
BG3ZU010 Terminal per a cable de coure de 35 mm2  €5,40000
BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades  €11,36000
BGD2U010 Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm  €12,20000
BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld  €1,22000
BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi  €0,67000
BHM3U010 Bàcul metàl·lic troncocònic totalment galvanitzat de 7,50 m d'alçària i 1,50 m

de sortint, planxa de 3 mm, amb base platina, per anar muntat amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó

 €237,48000

BHMZU010 Conjunt de quatre perns per a cimentació  €16,61000
Altres conceptes 135,62 €

uGHN3U113 Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituida per cos
d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a làmpada de
vapor de sodi de pressió alta de 150 W,inclòs el connexionat i orientaciò de la
lluminària

P- 54  €201,78

BHN0U110 Lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i
reflector independent per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta fins a
250 W amb equip incorporat

 €176,06000

BHU3U031 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus  €15,59000
Altres conceptes 10,13 €

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- 55  €2,75

Altres conceptes 2,75 €

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- 56  €1,11

B0111000 Aigua  €0,02142
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,26272
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01740
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,14720
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10920

Altres conceptes 0,42 €
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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- 57  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

mSE12S010 Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció
de 150mm2 Al o Cu, inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació,
transport a magatzem o a abocador. 

P- 58  €2,85

Sense descomposició 2,85 €

uSE15S030 Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament,
replenat de l'excavació i transport a abocador.

P- 59  €71,23

Sense descomposició 71,23 €

mSE21S020 Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de
senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica.

P- 60  €0,44

Sense descomposició 0,44 €

uSE32S020 Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13,
excavació en terra, formigonat, armat i hissat.

P- 61  €765,86

Sense descomposició 765,86 €

mSE51S020 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

P- 62  €12,71

Sense descomposició 12,71 €

mSE51S110 Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions elèctriques noves.P- 63  €0,57

Sense descomposició 0,57 €

mSEA1S010 Subministrament i estesa per rasa per reposicions de serveis afectats de línia
soterrada de conductor RV 4x1x50 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.

P- 64  €8,88

Sense descomposició 8,88 €

mSEA3S030 Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a 150 mm2 Cu
o Al.

P- 65  €1,27

Sense descomposició 1,27 €

uSEA5S010 Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm2 0,6/1kV a terminal, muntat.P- 66  €32,03

Sense descomposició 32,03 €

uSEA6S010 Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores,
suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

P- 67  €295,32
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CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SE12S010 m Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports
fins a secció de 150mm2 Al o Cu, inclòs desconnexió de puntes
del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador. 
 (P - 58)

790,0002,85 2.251,50

2 SE15S030 u Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges,
aïllament, replenat de l'excavació i transport a abocador.
 (P - 59)

22,00071,23 1.567,06

3 SE32S020 u Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc
pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i hissat.
 (P - 61)

14,000765,86 10.722,04

4 SEA3S030 m Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a
150 mm2 Cu o Al. (P - 65)

500,0001,27 635,00

5 SEA1S010 m Subministrament i estesa per rasa per reposicions de serveis
afectats de línia soterrada de conductor RV 4x1x50 mm2 Al 0,6/1
kV, inclòs accessoris. (P - 64)

350,0008,88 3.108,00

6 SEA5S010 u Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm2 0,6/1kV a terminal,
muntat. (P - 66)

5,00032,03 160,15

7 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de
plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics
subterranis segons normativa de la companyia de distribució
elèctrica. (P - 60)

350,0000,44 154,00

8 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450
N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.
 (P - 62)

350,00012,71 4.448,50

9 SE51S110 m Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions
elèctriques noves. (P - 63)

350,0000,57 199,50

10 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o
façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó,
resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV
3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada. (P - 67)

1,000295,32 295,32

CAPÍTOLTOTAL 01.01 23.541,07

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL DEMOLICIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

200,00013,54 2.708,00

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

20,0003,62 72,40

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

15.000,0004,48 67.200,00

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició

5,00034,74 173,70

EUR
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de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 4)

5 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior <
100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)

30,00013,01 390,30

6 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 - 6)

6,00059,34 356,04

CAPÍTOLTOTAL 01.02 70.900,44

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL MOVIMENT TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU140 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

20.000,0000,66 13.200,00

2 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 - 7)

6.000,0002,43 14.580,00

3 G221U120 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)

68.249,0007,67 523.469,83

4 G224U010 m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les
zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les
operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)

23.500,0004,22 99.170,00

5 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 9)

350,00051,35 17.972,50

6 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 13)

30.649,0000,73 22.373,77

7 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, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

68.249,0002,33 159.020,17

8 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 - 12)

6.200,0007,48 46.376,00

9 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 - 55)

6.000,0002,75 16.500,00

10 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el

15.000,0001,11 16.650,00

EUR
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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 - 56)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 929.312,27

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL DRENATGE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 9)

100,00051,35 5.135,00

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 50)

74,000600,52 44.438,48

3 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 16)

40,00089,87 3.594,80

4 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 46)

5.056,00019,47 98.440,32

5 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja
i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb
tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols (P - 49)

2,000325,79 651,58

6 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 48)

8,000269,85 2.158,80

7 GD57U310 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 47)

32,00078,65 2.516,80

8 G32GU010 m Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat
amb armadures amb plaques prefabricades, incloent excavació,
encofrat, desencofrat i formigonament, totalment acabada (P -
15)

33,00012,46 411,18

9 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 17)

30,00074,27 2.228,10

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 18)

2.700,0000,87 2.349,00

11 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 19) 110,00031,39 3.452,90

12 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20) 110,00035,23 3.875,30

CAPÍTOLTOTAL 01.04 169.252,26

OBRA PRESSUPOST  000001

EUR
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CAPÍTOL FERMS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 21)

7.877,00022,10 174.081,70

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
28)

26.255,0000,56 14.702,80

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 27) 268,000501,00 134.268,00

4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)

3.152,00031,46 99.161,92

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o
C60B3 ADH (P - 29)

26.255,0000,33 8.664,15

6 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 26)

3.152,00033,52 105.655,04

CAPÍTOLTOTAL 01.05 536.533,61

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL SEGURETAT I SENYALITZACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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)

19,00011,31 214,89

2 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 - 34)

12.900,0000,98 12.642,00

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 35)

8,0003,31 26,48

4 GBC1U012 u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols (P - 45)

4,000123,41 493,64

5 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de
separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 32)

5.056,00029,83 150.820,48

6 GB2AU125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 33)

44,000481,19 21.172,36

7 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge
i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 30)

14,000156,55 2.191,70

8 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària,

4,000204,12 816,48

EUR
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d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge
i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 31)

9 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 37)

14,00074,11 1.037,54

10 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 38)

13,00063,87 830,31

11 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, 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 - 39)

4,00075,78 303,12

12 GBB1U160 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 40)

4,000562,71 2.250,84

13 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i
plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 41)

31,00021,23 658,13

14 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de
carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 42)

11,00013,46 148,06

15 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 44)

6,000125,01 750,06

16 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 - 43)

36,000104,54 3.763,44

CAPÍTOLTOTAL 01.06 198.119,53

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL URBANITZACIO07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9610003 m Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, recta i corba, 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 - 22)

600,00038,91 23.346,00

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 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 - 23)

600,00012,22 7.332,00

3 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 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 - 24)

1.400,00025,71 35.994,00

4 GHM3U010 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de
7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta,
col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la

7,000469,29 3.285,03

EUR
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fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador (P - 53)

5 GHN3U113 u Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituida
per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip
incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de
150 W,inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària (P - 54)

7,000201,78 1.412,46

6 GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari (P - 51)

300,00017,05 5.115,00

7 GG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble
i material auxiliar i de fixació necessari (P - 52)

300,0005,95 1.785,00

8 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 9)

175,00051,35 8.986,25

CAPÍTOLTOTAL 01.07 87.255,74

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a adaptació al nou us del tram de
carretera que transcorre pel nucli de Torrelletes (P - 0)

1,00030.000,00 30.000,00

2 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a adequacions de la via en
l'entrega a Torrelles de Llobregat (P - 0)

1,00010.000,00 10.000,00

3 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a fer front als imprevistos que
apareguin en el transcurs de l'obra (P - 0)

1,00060.000,00 60.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 100.000,00

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 57)

1,00020.000,00 20.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 20.000,00

OBRA PRESSUPOST  000001

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut (P - 0) 1,00042.309,36 42.309,36

CAPÍTOLTOTAL 01.11 42.309,36

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs previs 23.541,07
Capítol 01.02 Demolició 70.900,44
Capítol 01.03 Moviment terres 929.312,27
Capítol 01.04 Drenatge 169.252,26
Capítol 01.05 ferms 536.533,61
Capítol 01.06 Seguretat i senyalització 198.119,53
Capítol 01.07 Urbanitzacio 87.255,74
Capítol 01.09 Partides alçades a justificar 100.000,00
Capítol 01.10 Partides alçades de cobrament integre 20.000,00
Capítol 01.11 Seguretat i salut 42.309,36

01 Pressupost  0000Obra 2.177.224,28

2.177.224,28

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 0000 2.177.224,28
2.177.224,28

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 
 

2.177.224,28 
 

€ 
13 % Despeses generals SOBRE 2.177.224,28............................................................... 283.039,16 € 

6 % Benefici indusrial SOBRE 2.177.224,28.................................................................... 130.633,46 € 

Subtotal ............... 2.590.896,90 € 
 
 
21 % IVA SOBRE 2.590.896,90........................................................................................ 

 
 

544.088,35 

 
 
€ 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 3.134.985,25 € 

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

( TRES MILIONS  CENT TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS ) 
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