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Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

AMIDAMENTS Data: 20/12/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219U250 m2 Fresat per cm de gruix de tot tipus d'estructurura que conformi el ferm, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfícies

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

1 Ruta nº1:PK 2+200 3,500 50,000 175,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

2 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

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

1 Ruta nº1 3,500 3.300,000 11.550,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 3,500 5.450,000 19.075,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 3,500 1.950,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 3,500 5.000,000 17.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54.950,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

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

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

1 Ruta nº1 0,150 3,500 3.300,000 1.732,500 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 0,150 3,500 5.450,000 2.861,250 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 0,150 3,500 1.950,000 1.023,750 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 0,150 3,500 5.000,000 2.625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.242,500

2 G221U114 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

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

1 Ruta nº1 1,000 1,000 4.316,728 4.316,728 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 1,000 1,000 4.684,528 4.684,528 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 1,000 1,000 395,263 395,263 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 1,000 1,000 8.010,018 8.010,018 C#*D#*E#*F#
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Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

AMIDAMENTS Data: 20/12/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 17.406,537

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 Ruta nº1 1,000 1,000 1.405,907 1.405,907 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 1,000 1,000 7.595,349 7.595,349 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 1,000 1,000 395,263 395,263 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 1,000 1,000 8.010,018 8.010,018 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.406,537

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Ruta nº2 1,000 1,000 531,373 531,373 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº3 1,000 1,000 2.872,501 2.872,501 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº4 1,000 1,000 16.754,024 16.754,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.157,898

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA

1 G451 u Passarel·la de formigó armat de 5 metres de longitud per a salvar passos a nivell en cas d'interseccions amb
rius.

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

1 Ruta nº1: Riu Foix 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 04  DRENATGE

1 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 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Ruta nº1 3.300,000 3.300,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 5.450,000 5.450,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

AMIDAMENTS Data: 20/12/13 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 15.700,000

2 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Ruta nº1 3.300,000 3.300,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 5.450,000 5.450,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.700,000

3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 Ruta nº1 3.300,000 3.300,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 5.450,000 5.450,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.700,000

4 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

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

1 Ruta nº1 3.300,000 3.300,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 5.450,000 5.450,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.700,000

5 GD57U517 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Ruta nº1 3.300,000 3.300,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 5.450,000 5.450,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.700,000

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

EUR



Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

AMIDAMENTS Data: 20/12/13 Pàg.: 4

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

1 Total Rutes 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

7 G4LB0002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub entre 300 i 600mm de diàmetre, totalment col·locat.

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

1 Total Rutes 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

8 GD78U210 m Calaix de dimensions 2x2, inclosa part proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes, connexionats etc.

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

1 Total Rutes 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 05  AFERMATS

1 G9K1100 m2 Solució per a ferms de vies de baixa intensitat que consta d'una base de 20 cm de zahorra natural, reg
d'emprimació, 15 cm de zahorra artificial i un tractament supeficial amb graveta de tipus bicapa. S'inclouran els
costos de conservació ordinaris, extraordinaris i el valor residual.

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

1 Ruta nº1 3,000 3.300,000 9.900,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 3,000 4.150,000 12.450,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº3 3,000 1.950,000 5.850,000 C#*D#*E#*F#

4 Ruta nº4 3,000 3.200,000 9.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.800,000

2 G9K1200 m Paviment de tractament superficial per a carril bici, amb lligant bituminós, addició de crom i color verd.

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

1 Ruta nº2 3,000 1.800,000 5.400,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº4 3,000 1.300,000 3.900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.300,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 06  SISTEMES DE RESTRICCIÓ

1 GB3100 u Pilot central abatible de sistema automàtic de baixada, alimentat amb una placa solar fotovoltaica, regulador i
bateria
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Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

AMIDAMENTS Data: 20/12/13 Pàg.: 5

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

1 Totes les rutes 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 GB4100 m Baranes de fusta per a la protecció de les vies ciclistes

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

1 Ruta nº2 1.300,000 1.300,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº4 1.800,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.100,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

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

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

1 Bicicleta 1,400 1,000 13,000 18,200 C#*D#*E#*F#

2 Fletxa 1,100 0,500 13,000 7,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,350

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

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

1 Ruta nº1 i 3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

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

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

1 Ruta nº1 i 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

EUR



Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

AMIDAMENTS Data: 20/12/13 Pàg.: 6

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

1 Ruta nº1 i 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Ruta nº4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 Totes les rutes 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 GBB200 u Senyalització pròpia de les rutes en fusta tractada, tant pel que fa a suport com rètol.

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

1 Totes les rutes 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS

1 GDG3DP04 m Reposició de conducció de combustible (gas)

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

1 Ruta nº1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 Ruta nº2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 09  EXPROPIACIONS

1 GC100 m2 Expropiacions temporals per a l'execució de l'obra

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

1 Conjunt de rutes nº2 i nº4 10.699,500 10.699,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.699,500

2 GC200 m2 Expropiació de terrenys temporals per a col·locació de casetes d'obres, instal·lacions i apilament de materials

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

1 Totes les rutes 20.500,000 20.500,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

AMIDAMENTS Data: 20/12/13 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 20.500,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 10  MESURES CORRECTORES EN OCUPACIÓ TEMPORAL

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

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

1 Totes les rutes 20.500,000 0,200 4.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.100,000

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

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

1 Totes les rutes 20.500,000 0,200 4.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.100,000

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

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

1 Totes les rutes 20.500,000 20.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.500,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 11  PARTIDES ALÇADES

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA102IM pa Partida alçada a justificar per imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA902SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 18/12/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,74m2G219U250 Fresat per cm de gruix de tot tipus d'estructurura que conformi el ferm, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfícies

P- 1

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €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- 2

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,09m3G221U114 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- 3

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €5,30m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 4

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €1,30m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 5

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €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- 6

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €3.268,00uG451 Passarel·la de formigó armat de 5 metres de longitud per a salvar passos a nivell en cas
d'interseccions amb rius. 

P- 7

(TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

 €339,69uG4LB0002 Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub entre 300 i 600mm de diàmetre,
totalment col·locat.

P- 8

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €29,14m2G9K1100 Solució per a ferms de vies de baixa intensitat que consta d'una base de 20 cm de zahorra natural,
reg d'emprimació, 15 cm de zahorra artificial i un tractament supeficial amb graveta de tipus
bicapa. S'inclouran els costos de conservació ordinaris, extraordinaris i el valor residual. 

P- 9

(VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €44,09mG9K1200 Paviment de tractament superficial per a carril bici, amb lligant bituminós, addició de crom i color
verd.

P- 10

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1.395,75uGB3100 Pilot central abatible de sistema automàtic de baixada, alimentat amb una placa solar fotovoltaica,
regulador i bateria

P- 11

(MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €72,85mGB4100 Baranes de fusta per a la protecció de les vies ciclistesP- 12
(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €19,64m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 13

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €550,98uGBB200 Senyalització pròpia de les rutes en fusta tractada, tant pel que fa a suport com rètol.P- 14
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €94,00uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 15

(NORANTA-QUATRE EUROS)
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 €142,50m2GBB1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 16

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €140,43uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 17

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €34,12mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 18

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1,80m2GC100 Expropiacions temporals per a l'execució de l'obraP- 19
(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €0,18m2GC200 Expropiació de terrenys temporals per a col·locació de casetes d'obres, instal·lacions i apilament
de materials

P- 20

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €20,50mGD57U010 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 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 21

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €15,13mGD57U510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 22

(QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €20,90mGD57U517 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 23

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €38,70mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 24

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €276,11uGD5JU010 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- 25

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €48,29mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 26

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €800,00mGD78U210 Calaix de dimensions 2x2, inclosa part proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes,
connexionats etc.

P- 27

(VUIT-CENTS EUROS)

 €17,18mGDG3DP04 Reposició de conducció de combustible (gas)P- 28
(DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €2,72m3GR3PU010 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- 29

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €1,96m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 30

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €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- 31

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-1 G219U250 m2 Fresat per cm de gruix de tot tipus d'estructurura que conformi el ferm, inclòs càrrega

mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfícies

0,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-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

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-3 G221U114 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

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec

de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,30 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,25350 €

P-5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,

càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,24950 €

P-6 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-7 G451 u Passarel·la de formigó armat de 5 metres de longitud per a salvar passos a nivell en cas

d'interseccions amb rius.

3.268,00 €

B0A3UC10 kg Clau acer 96,80000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 186,96000 €

B08101 kg Barres d'acer galvanitzades 2.567,44000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,60000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 340,52700 €

Altres conceptes 63,67300 €

P-8 G4LB0002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub entre 300 i 600mm de diàmetre,

totalment col·locat.

339,69 €

Sense descomposició 339,69000 €

P-9 G9K1100 m2 Solució per a ferms de vies de baixa intensitat que consta d'una base de 20 cm de zahorra

natural, reg d'emprimació, 15 cm de zahorra artificial i un tractament supeficial amb graveta

de tipus bicapa. S'inclouran els costos de conservació ordinaris, extraordinaris i el valor

residual.

29,14 €

Altres conceptes 29,14000 €

P-10 G9K1200 m Paviment de tractament superficial per a carril bici, amb lligant bituminós, addició de crom i

color verd.

44,09 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 2,77200 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 9,34800 €
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Altres conceptes 31,97000 €

P-11 GB3100 u Pilot central abatible de sistema automàtic de baixada, alimentat amb una placa solar

fotovoltaica, regulador i bateria

1.395,75 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 231,77000 €

B10100 u Element metàl·lic de pilot central abatible 600,00000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 3,35720 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 27,28880 €

Altres conceptes 533,33400 €

P-12 GB4100 m Baranes de fusta per a la protecció de les vies ciclistes 72,85 €

B11200 u Barres de fusta per a barreres de contenció 25,00000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 14,52000 €

Altres conceptes 33,33000 €

P-13 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

19,64 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

Altres conceptes 10,89320 €

P-14 GBB200 u Senyalització pròpia de les rutes en fusta tractada, tant pel que fa a suport com rètol. 550,98 €

B12100 u Rètols de mides 1590x570 mm. x 30 mm. amb fusta tractada amb autoclau amb amb 377,00000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 37,29408 €

B11300 u Suport de fusta tractada de 367 cm d'altura i 20 cm de diàmetre 50,00000 €

Altres conceptes 86,68592 €

P-15 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG

nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

94,00 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 81,01000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-16 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació

(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

142,50 €

BBM1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalitz 128,65000 €

Altres conceptes 13,85000 €

P-17 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

140,43 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-18 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

34,12 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-19 GC100 m2 Expropiacions temporals per a l'execució de l'obra 1,80 €

Sense descomposició 1,80000 €
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P-20 GC200 m2 Expropiació de terrenys temporals per a col·locació de casetes d'obres, instal·lacions i

apilament de materials

0,18 €

Sense descomposició 0,18000 €

P-21 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 15 N/mm2 de resistència característica a

compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

20,50 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04300 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25200 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,51200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

Altres conceptes 6,32750 €

P-22 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants

15,13 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04300 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,18900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,78280 €

Altres conceptes 5,74970 €

P-23 GD57U517 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants

20,90 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,30240 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 12,29592 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05375 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €

Altres conceptes 7,81393 €

P-24 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors

mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó

de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

38,70 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm i 25,59900 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,35996 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,72920 €

Altres conceptes 8,01184 €

P-25 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

276,11 €
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BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,84800 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

Altres conceptes 123,91470 €

P-26 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, segons plànols

48,29 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 29,72640 €

Altres conceptes 8,79113 €

P-27 GD78U210 m Calaix de dimensions 2x2, inclosa part proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes,

connexionats etc.

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-28 GDG3DP04 m Reposició de conducció de combustible (gas) 17,18 €

Sense descomposició 17,18000 €

P-29 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc

d'utilització i refinat manual dels talussos

2,72 €

Altres conceptes 2,72000 €

P-30 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja

i subministrament de l'adob

1,96 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,74000 €

Altres conceptes 1,13000 €

P-31 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

1,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

Altres conceptes 0,40656 €
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PRESSUPOST Pàg.:20/12/13 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U250 m2 Fresat per cm de gruix de tot tipus d'estructurura que conformi el
ferm, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfícies (P - 1)

175,0000,74 129,50

2 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 - 6)

54.950,0000,22 12.089,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 12.218,50

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

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 - 2)

8.242,5002,47 20.358,98

2 G221U114 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 - 3)

17.406,5374,09 71.192,74

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 5)

17.406,5371,30 22.628,50

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)

20.157,8985,30 106.836,86

CAPÍTOLTOTAL 01.02 221.017,08

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G451 u Passarel·la de formigó armat de 5 metres de longitud per a salvar
passos a nivell en cas d'interseccions amb rius.  (P - 7)

1,0003.268,00 3.268,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.268,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL DRENATGE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 21)

15.700,00020,50 321.850,00

2 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 22)

15.700,00015,13 237.541,00

EUR



Projecte de mobilitat en bicicleta per camins rurals a  l´Alt Penedès

PRESSUPOST Pàg.:20/12/13 2Data:

3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 26)

15.700,00048,29 758.153,00

4 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 24)

15.700,00038,70 607.590,00

5 GD57U517 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 23)

15.700,00020,90 328.130,00

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 - 25)

53,000276,11 14.633,83

7 G4LB0002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub entre
300 i 600mm de diàmetre, totalment col·locat. (P - 8)

39,000339,69 13.247,91

8 GD78U210 m Calaix de dimensions 2x2, inclosa part proporcional de baixants
esglaonades, pous, aletes, connexionats etc. (P - 27)

170,000800,00 136.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.417.145,74

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL AFERMATS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9K1100 m2 Solució per a ferms de vies de baixa intensitat que consta d'una
base de 20 cm de zahorra natural, reg d'emprimació, 15 cm de
zahorra artificial i un tractament supeficial amb graveta de tipus
bicapa. S'inclouran els costos de conservació ordinaris,
extraordinaris i el valor residual.  (P - 9)

37.800,00029,14 1.101.492,00

2 G9K1200 m Paviment de tractament superficial per a carril bici, amb lligant
bituminós, addició de crom i color verd. (P - 10)

9.300,00044,09 410.037,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.511.529,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL SISTEMES DE RESTRICCIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB3100 u Pilot central abatible de sistema automàtic de baixada, alimentat
amb una placa solar fotovoltaica, regulador i bateria (P - 11)

13,0001.395,75 18.144,75

2 GB4100 m Baranes de fusta per a la protecció de les vies ciclistes (P - 12) 3.100,00072,85 225.835,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 243.979,75

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

25,35019,64 497,87

EUR
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13)

2 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 15)

51,00094,00 4.794,00

3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 17)

9,000140,43 1.263,87

4 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 16)

10,000142,50 1.425,00

5 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 18)

70,00034,12 2.388,40

6 GBB200 u Senyalització pròpia de les rutes en fusta tractada, tant pel que fa
a suport com rètol. (P - 14)

14,000550,98 7.713,72

CAPÍTOLTOTAL 01.07 18.082,86

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG3DP04 m Reposició de conducció de combustible (gas) (P - 28) 34,00017,18 584,12

CAPÍTOLTOTAL 01.08 584,12

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL EXPROPIACIONS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GC100 m2 Expropiacions temporals per a l'execució de l'obra (P - 19) 10.699,5001,80 19.259,10

2 GC200 m2 Expropiació de terrenys temporals per a col·locació de casetes
d'obres, instal·lacions i apilament de materials (P - 20)

20.500,0000,18 3.690,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 22.949,10

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES EN OCUPACIÓ TEMPORAL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 29)

4.100,0002,72 11.152,00

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 30)

4.100,0001,96 8.036,00

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 - 31)

20.500,0001,07 21.935,00

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.10 41.123,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

1,00050.000,00 50.000,00

2 XPA102IM pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 1,000300.000,00 300.000,00

3 XPA902SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut (P - 0) 1,000146.552,97 146.552,97

CAPÍTOLTOTAL 01.11 496.552,97

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 4.988.450,12 €

13 % Despeses generals SOBRE 4.988.450,12............................................................... 648.498,52 €

6 % Benefici industrial SOBRE 4.988.450,12................................................................... 299.307,01 €

Subtotal ............... 5.936.255,65 €

18 % IVA SOBRE 5.936.255,65........................................................................................ 1.068.526,02 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 7.004.781,67 €

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

( SET MILIONS QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS )
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