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Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

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

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

1 1.425,000 3,307 4.712,475 C#*D#*E#*F#

2 325,000 5,800 1.885,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.597,475

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

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

1 64,460 2,000 0,500 64,460 C#*D#*E#*F#

2 61,740 61,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,200

3 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

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 ZCOM0030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 1.425,000 0,988 1.407,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.407,900

5 ZCOM0031 M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 234,000

6 ZCOM0032 U Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 ZCOM0033 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 2

8 ZCOM0034 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

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

1 285,750 285,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,750

9 ZCOM0044 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
fonementació, càrrega i transport a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona, inclòs part proporcional de suports

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

11 ZCOM0509 Pa Partida alçada a justificar per localització de serveis en la urbanització de Cal Rosal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

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

1 325,000 1,580 513,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 513,500

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

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

1 140,000 1,580 1,450 320,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,740

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 802,620 0,600 0,600 288,943 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,943

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

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

1 802,620 0,600 0,600 0,860 248,491 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,491

16 G227U110 m3 Esplanada amb sòl adequat, 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

Euro



Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 3

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

1 325,000 8,810 0,750 2.147,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.147,438

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESPLANACIÓ DE ZONA CENTRAL

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 1.425,000 3,000 0,750 3.206,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.206,250

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

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

1 1.273,000 4,500 0,250 1.432,125 C#*D#*E#*F#

2 325,000 3,800 0,250 308,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.740,875

3 ZCOM0036 M3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 1.273,000 4,500 0,200 1.145,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.145,700

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  PAVIMENTS I VORERES

1 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

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

1 769,025 2,000 1.538,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.538,050

2 ZCOM0088 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

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

1 7.125,250 0,200 1.425,050 C#*D#*E#*F#
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Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.425,050

3 ZCOM0037 M Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 669,600 669,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 669,600

4 ZCOM0038 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

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

1 661,600 661,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 661,600

5 ZCOM0087 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 ZCOM0039 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ZCOM0040 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

1 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

8 ZCOM0041 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000
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Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 5

9 ZCOM0042 U Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 120x20x8 cm,
inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment acabat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 ZCOM0043 U Formació de parterre rectangular de planxa d'acer 'corten' de 2000x200x20 cm de 10 cm de gruix, fonament i
anellat de formigó hm-20/p/40/i

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

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 GDK2U011 u Pericó tipus PE, inclós P.P. d'excavació, rebliment amb material de la propia excavació, entroncament amb tubs
i acabats, segons plànols.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC ranurat de doble paret, de diàmetre 160 mm, inclòs excavació, transport a abocador,
base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

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

1 445,900 445,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,900

13 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

1 356,720 356,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,720

14 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 140,000 7,390 1.034,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.034,600

15 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 325,000 7,390 2,000 4.803,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.803,500
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Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 6

16 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent AC-16 surf S per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2

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

1 325,000 7,390 2.401,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.401,750

17 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC-22 base G, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

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

1 140,000 7,390 0,100 2,260 233,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,820

18 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC-22 bin S

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

1 140,000 7,390 0,100 2,880 297,965 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,965

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ENJARDINAMENT I PLANTACIONS

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

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

1 84,070 84,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,070

2 NOUMC20 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Tilia cordata o similar de
perímetre tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  SEGURETAT VIAL

1 ZCOM0046 M Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 7

1 5.000,000 0,100 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

2 ZCOM0047 M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

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

1 234,880 234,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,880

3 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 ZCOM0048 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 ZCOM0049 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils
(s-50/s-63), 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 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), 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 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 ZCOM0050 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 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
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AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 8

suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 0,600 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,420

9 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.

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

1 3,180 3,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,180

10 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

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

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

11 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 ZCOM0406 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, en l'actuació de l'enllaç de
Cal Rosal a la C-16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Data: 11/12/12 Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  DRENATGE

1 ZCOM0075 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de
formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 56,050 56,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,050

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

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

1 14,290 14,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,290

3 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

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

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 ZCOM0051 M Tub de formigó de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 122,150 122,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,150

6 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 85,960 85,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,960

7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

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

1 81,110 81,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,110

8 GDD1U099 u Connexió a xarxa existent

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

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 ZCOM0052 M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 1x16 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 1.169,500 1.169,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.169,500

2 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

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

1 1.232,500 1.232,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.232,500

3 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

4 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 ZCOM0053 U Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat

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

Euro
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1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 ZCOM0054 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, canon d'abocament

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

1 756,500 756,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,500

7 ZCOM0055 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 4 tubs rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, canon d'abocament

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

1 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

8 ZCOM0056 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, canon d'abocament

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

1 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

9 ZCOM0057 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 8 tubs rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, canon d'abocament

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

1 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

10 ZCOM0058 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 ZCOM0059 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 ZCOM0060 U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat de 10 m d'alçada i 2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma une-en-40-5, col·locat sobre dau de formigó

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

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

TOTAL AMIDAMENT 21,000

13 ZCOM0061 U Llumenaria asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpara de vapor de sodi a pressió alta de
250 w, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoplada al suport

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

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

TOTAL AMIDAMENT 21,000

14 ZCOM0062 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necesari

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  PARTIDA ALÇADA

1 ZCOM0502 Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'urbanització Cal Rosal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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G214U020P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans

mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

41,86 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G21B1004P-3 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica

de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G21B3002P-4 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

24,73 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

G222U104P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,74 €

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G2240002P-6 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

G226U030P-7 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

G227U110P-8 m3 Esplanada amb sòl adequat, 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

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

G228U010P-9 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G3Z1U030P-10 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota

fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

58,56 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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G921U020P-11 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 16,30 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

G9F1U005P-12 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions

segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines

adients

31,36 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G9H1U020P-13 t Mescla bituminosa en calent AC-22 bin S 24,66 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G9H1U120P-14 t Mescla bituminosa en calent AC-22 base G, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum

24,64 €

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

G9H3U260P-15 m2 Mescla bituminosa en calent AC-16 surf S per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

G9J1U010P-16 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

G9J1U020P-17 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

GBB1U110P-18 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

52,61 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

GBB1U120P-19 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

63,56 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

GBB1U142P-20 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals

(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locada

89,51 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

GBB5U951P-21 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit

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

(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

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

367,78 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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GBBVU105P-22 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

97,90 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

GBBVU206P-23 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de

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

52,58 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

GBBZU001P-24 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

41,60 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GBBZU002P-25 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

48,22 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GD5AU216P-26 m Drenatge amb tub de PVC ranurat de doble paret, de diàmetre 160 mm, inclòs excavació,

transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons

plànols

22,09 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

GD5JU010P-27 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

215,79 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GD75U020P-28 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

38,63 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

GDD1U012P-29 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con

superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

421,52 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

GDD1U099P-30 u Connexió a xarxa existent 65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

GDK2U010P-31 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm

de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

239,64 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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GDK2U011P-32 u Pericó tipus PE, inclós P.P. d'excavació, rebliment amb material de la propia excavació,

entroncament amb tubs i acabats, segons plànols.

448,15 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GDKZ0002P-33 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de

ruptura de 12 t, totalment col·locat

59,96 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GG3809U2P-34 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar

necessari

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

GR3PU020P-35 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobs 0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

NOUMC20P-36 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Tilia cordata o

similar de perímetre tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació

0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,

incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i

mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de

l'obra

105,37 €

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

ZCOM0030P-37 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de

cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

ZCOM0031P-38 M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,

inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

ZCOM0032P-39 U Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

34,40 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

ZCOM0033P-40 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre camió 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

ZCOM0034P-41 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de

fondària

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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ZCOM0036P-42 M3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

ZCOM0037P-43 M Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

23,71 €

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

ZCOM0038P-44 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada

a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

ZCOM0039P-45 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares

vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència

característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

143,61 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

ZCOM0040P-46 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense

incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de

resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,

totalment acabat

127,15 €

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

ZCOM0041P-47 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb

cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència

característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

235,50 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

ZCOM0042P-48 U Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de

120x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica

a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

74,57 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

ZCOM0043P-49 U Formació de parterre rectangular de planxa d'acer 'corten' de 2000x200x20 cm de 10 cm de

gruix, fonament i anellat de formigó hm-20/p/40/i

1.510,55 €

(MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

ZCOM0044P-50 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 fonementació, càrrega i transport a l'abocador

148,43 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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ZCOM0046P-51 M Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge.

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

ZCOM0047P-52 M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,

franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o

amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

13,77 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

ZCOM0048P-53 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

61,85 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

ZCOM0049P-54 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals

(s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de

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

63,21 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

ZCOM0050P-55 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 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

419,18 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

ZCOM0051P-56 M Tub de formigó de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, per anar formigonant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i

col·locat al fons de la rasa

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

ZCOM0052P-57 M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 1x16 segons

une 21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra,

estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

ZCOM0053P-58 U Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de

ruptura de 12 t, totalment col·locat

41,71 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

ZCOM0054P-59 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe de 110 mm de

diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,

inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

18,75 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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ZCOM0055P-60 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 4 tubs rígids de pe de 110 mm de

diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,

inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

28,24 €

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

ZCOM0056P-61 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe de 110 mm de

diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,

inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

37,72 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

ZCOM0057P-62 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 8 tubs rígids de pe de 110 mm de

diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,

inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

49,98 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

ZCOM0058P-63 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe de 110 mm de

diàmetre, incloent excavació, dau de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la

compressió, rebliment amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador

59,06 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

ZCOM0059P-64 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe de 110 mm de

diàmetre, incloent excavació, dau de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la

compressió, rebliment amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador

34,22 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

ZCOM0060P-65 U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat de 10 m d'alçada i 2,5 m de sortint, d'un braç

amb base platina i porta, segons norma une-en-40-5, col·locat sobre dau de formigó

880,03 €

(VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

ZCOM0061P-66 U Llumenaria asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpara de vapor de

sodi a pressió alta de 250 w, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i

acoplada al suport

382,92 €

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

ZCOM0062P-67 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble

nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou

base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necesari

2.598,44 €

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

ZCOM0075P-68 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i

recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

32,51 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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ZCOM0087P-69 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense

incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,

totalment acabat

76,54 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

ZCOM0088P-70 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del

terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les

feines adients

24,38 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

ZCOM0406P-71 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, en l'actuació de l'enllaç de Cal Rosal a la C-16

9.955,34 €

(NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Barcelona, Desembre de 2012

L´autor del projecte

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

41,86 €

Altres conceptes 41,86000 €

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

3,64 €

Altres conceptes 3,64000 €

P-3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-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

24,73 €

Altres conceptes 24,73000 €

P-5 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,74 €

Altres conceptes 7,74000 €

P-6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,58 €

B0111000 m3 Aigua 0,04000 €

Altres conceptes 0,54000 €

P-7 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

0,91 €

B0111000 m3 Aigua 0,04000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-8 G227U110 m3 Esplanada amb sòl adequat, 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

5,96 €

B0111000 m3 Aigua 0,04000 €

B03DU103 m3 Material seleccionat per a esplanada tipus E-2 procedent de préstec, inclòs transport a 4,74000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,43 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de material seleccionat per a rebliments localitzats, procedent 0,42000 €
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B0111000 m3 Aigua  0,04000 € 

   Altres conceptes 2,97000 € 

P-10  G3Z1U030  m3  Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota 

fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col�locació i vibrat 

58,56  € 

 
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 51,74400 € 

Altres conceptes 6,81600 € 

 

P-11 
 

G921U020 
 

m3 
 

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

16,30 € 

 B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,27600 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,04000 € 

   Altres conceptes 0,98400 € 

P-12 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de  forma i dimensions 

segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines 

31,36 € 

adients 

 

 
 B9F1U010  m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sè 8,98620 € 

B0718U00  m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,07420 € 

B031U100  m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,08164 € 

   Altres conceptes 20,21796 € 

 

P-13 
 

G9H1U020 
 

t  
 

Mescla bituminosa en calent AC-22 bin S 
 

24,66 € 

 B9H1U020  t Mescla bituminosa en calent AC-22 bin S, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 19,17000 € 

    Altres conceptes 5,49000 € 

 

P-14 
 

G9H1U120 
 

t  
 

Mescla  bituminosa  en  calent  AC-22 base G,  amb  granulat  calcàri,  inclòs filler,  estesa  i 
 

24,64 € 

    compactada, sense incloure betum   

  

B9H1U120 
 

t 
 

Mescla bituminosa en calent AC-22 base G, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 
 

19,15000 
 

€ 

   Altres conceptes 5,49000 € 

 

P-15 
 

G9H3U260 
 

m2 
 

Mescla  bituminosa  en  calent  AC-16  surf  S  per  a  capa  de  trànsit,  inclòs filler,  estesa  i 
 

1,79 € 

    compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2   

 

B9H3U004 
 
 

t 
 

Mescla bituminosa en calent AC-16 surf S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 
 

1,39620 
 

€ 

Altres conceptes 0,39380 € 

 

P-16 
 

G9J1U010 
 

m2 
 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 
 

0,39 € 

 B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,31200 € 

   Altres conceptes 0,07800 € 

 

P-17 
 

G9J1U020 
 

m2 
 

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 
 

0,24 € 

 B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,12000 € 

   Altres conceptes 0,12000 € 

P-18 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI 52,61 € 

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

 

BBM1U110 
 
 

u 
 

Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 
 

43,65000 
 

€ 

Altres conceptes 8,96000 € 
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P-19 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

63,56 €

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 54,60000 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-20 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

89,51 €

BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb rev 80,55000 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-21 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

367,78 €

BBM5U751 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: pres 321,78000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 19,48040 €

Altres conceptes 26,51960 €

P-22 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

97,90 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 52,37000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 33,31250 €

Altres conceptes 12,21750 €

P-23 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

52,58 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 50,00000 €

Altres conceptes 2,58000 €

P-24 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

41,60 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 20,03200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,91360 €

Altres conceptes 15,65440 €

P-25 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

48,22 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 25,66600 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,89920 €

Altres conceptes 15,65480 €

P-26 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC ranurat de doble paret, de diàmetre 160 mm, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols

22,09 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 4,85520 €

BD5AU160 m Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 160 mm 6,18000 €

B7B11U02 m2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2 2,09000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,46400 €

Altres conceptes 6,50080 €

P-27 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

215,79 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 55,27200 €

BD5ZU001 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 57,77000 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,46400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,58400 €

B0A3U100 kg Clau acer 0,33600 €

B071U001 m3 Morter M-80 1,36860 €

Altres conceptes 96,99540 €

P-28 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

38,63 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 21,68320 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 7,95900 €

B071U001 m3 Morter M-80 0,20529 €

Altres conceptes 8,78251 €

P-29 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

421,52 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 57,16480 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 20,16000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 95,66000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d 64,75000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 62,80000 €

B071U001 m3 Morter M-80 3,42150 €

Altres conceptes 117,56370 €

P-30 GDD1U099 u Connexió a xarxa existent 65,00 €
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Sense descomposició 65,00000 €

P-31 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

239,64 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,36000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,27800 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 6,66000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,60000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,72220 €

Altres conceptes 156,01980 €

P-32 GDK2U011 u Pericó tipus PE, inclós P.P. d'excavació, rebliment amb material de la propia excavació,
entroncament amb tubs i acabats, segons plànols.

448,15 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 6,66000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,60000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,27800 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,36000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,72220 €

Altres conceptes 364,52980 €

P-33 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

59,96 €

BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrr 44,88000 €

B071U001 m3 Morter M-80 1,36860 €

Altres conceptes 13,71140 €

P-34 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

5,42 €

BGW38000 u Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,12150 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,10000 €

Altres conceptes 4,19850 €

P-35 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobs 0,89 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,15000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,27500 €

Altres conceptes 0,46500 €

P-36 NOUMC20 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Tilia cordata o
similar de perímetre tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

105,37 €
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BR472107 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de 81,09000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,15200 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,23120 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,18904 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 3,95000 €

Altres conceptes 19,75776 €

P-37 ZCOM0030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,70 €

Altres conceptes 4,70000 €

P-38 ZCOM0031 M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-39 ZCOM0032 U Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

34,40 €

Altres conceptes 34,40000 €

P-40 ZCOM0033 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre camió 1,98 €

Sense descomposició 1,98000 €

P-41 ZCOM0034 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-42 ZCOM0036 M3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 13,18 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,15600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04000 €

Altres conceptes 0,98400 €

P-43 ZCOM0037 M Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

23,71 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,10900 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,03600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,72000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,59022 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,94240 €

B9651U07 m PEÇA DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE 19-22X30 CM, TIPUS T-5 SÈRIE 1A 7,74900 €

Altres conceptes 9,56338 €

P-44 ZCOM0038 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

13,16 €
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,48398 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 0,06883 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,94240 €

B974U020 m RIGOLA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30 CM D'AMPLADA I 8 4,28400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,36000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,05450 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,01800 €

Altres conceptes 3,94829 €

P-45 ZCOM0039 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

143,61 €

B981U024 u PEDRA GRANÍTICA PER A EXTREM DE GUALS, DE 60X40X28 CM, AMB CARES 106,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,03710 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,99776 €

Altres conceptes 28,71514 €

P-46 ZCOM0040 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

127,15 €

B981U006 m PEDRA GRANÍTICA PER A GUALS, DE 120X40X10 CM, AMB CARES VISTES FLA 75,20000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,48904 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,28512 €

Altres conceptes 38,17584 €

P-47 ZCOM0041 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

235,50 €

B981U026 u PEDRA GRANÍTICA PER A EXTREM DE GUALS, DE 120X40X28 CM, AMB CARES 170,98000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,07420 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,99552 €

Altres conceptes 48,45028 €

P-48 ZCOM0042 U Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de
120x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

74,57 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52320 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,95456 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 4,63238 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,45600 €
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B991U002 u PEÇA PER A ESCOSSELLS DE 120X20X8 CM 29,76000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17280 €

Altres conceptes 26,07106 €

P-49 ZCOM0043 U Formació de parterre rectangular de planxa d'acer 'corten' de 2000x200x20 cm de 10 cm de
gruix, fonament i anellat de formigó hm-20/p/40/i

1.510,55 €

Sense descomposició 1.510,55000 €

P-50 ZCOM0044 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 fonementació, càrrega i transport a l'abocador

148,43 €

Sense descomposició 148,43000 €

P-51 ZCOM0046 M Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,52 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03840 €

B8ZBU100 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,22120 €

Altres conceptes 0,26040 €

P-52 ZCOM0047 M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

13,77 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,38400 €

B8ZBU100 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 2,21200 €

Altres conceptes 11,17400 €

P-53 ZCOM0048 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

61,85 €

BBM1U101 u PLACA TRIANGULAR DE 90 CM, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, 52,89000 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-54 ZCOM0049 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

63,21 €

BBM1U132 u PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM, D'INDICACIONS GENERALS I CAR 54,25000 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-55 ZCOM0050 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 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

419,18 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 34,37466 €

BBM5U762 m2 PLACA D'ALUMINI AMB DORS TANCAT, SUPERIOR A 0,10 M2 I FINS A 0,25 M2, D 325,53000 €

Altres conceptes 59,27534 €
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P-56 ZCOM0051 M Tub de formigó de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa

8,71 €

Sense descomposició 8,71000 €

P-57 ZCOM0052 M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 1x16 segons
une 21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

2,23 €

BG31170U m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE 5), DESIGNACIÓ R 1,04000 €

Altres conceptes 1,19000 €

P-58 ZCOM0053 U Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

41,71 €

B071U001 m3 Morter M-80 0,68430 €

BDKZU003 u MARC DE 62X32X4,5 CM AMB TAPA DE PAS LLIURE 53X23 CM, DE FOSA DÚCTI 30,74000 €

Altres conceptes 10,28570 €

P-59 ZCOM0054 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

18,75 €

Sense descomposició 18,75000 €

P-60 ZCOM0055 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 4 tubs rígids de pe de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

28,24 €

Sense descomposició 28,24000 €

P-61 ZCOM0056 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

37,72 €

Sense descomposició 37,72000 €

P-62 ZCOM0057 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 8 tubs rígids de pe de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament

49,98 €

Sense descomposició 49,98000 €

P-63 ZCOM0058 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador

59,06 €

Sense descomposició 59,06000 €

P-64 ZCOM0059 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador

34,22 €
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Sense descomposició 34,22000 €

P-65 ZCOM0060 U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat de 10 m d'alçada i 2,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma une-en-40-5, col·locat sobre dau de formigó

880,03 €

Sense descomposició 880,03000 €

P-66 ZCOM0061 U Llumenaria asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpara de vapor de
sodi a pressió alta de 250 w, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoplada al suport

382,92 €

Sense descomposició 382,92000 €

P-67 ZCOM0062 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necesari

2.598,44 €

Sense descomposició 2.598,44000 €

P-68 ZCOM0075 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

32,51 €

Altres conceptes 32,51000 €

P-69 ZCOM0087 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

76,54 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24452 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,60352 €

B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 51,53000 €

Altres conceptes 17,16196 €

P-70 ZCOM0088 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

24,38 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,39700 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,07420 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,92800 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 0,13766 €

Altres conceptes 11,84314 €

P-71 ZCOM0406 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, en l'actuació de l'enllaç de Cal Rosal a la C-16

9.955,34 €

Sense descomposició 9.955,34000 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 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)

3,64 6.597,475 24.014,81

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

41,86 126,200 5.282,73

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

24,73 25,000 618,25

4 ZCOM0030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)

4,70 1.407,900 6.617,13

5 ZCOM0031 M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

5,05 234,000 1.181,70

6 ZCOM0032 U Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 39)

34,40 7,000 240,80

7 ZCOM0033 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre camió (P
- 40)

1,98 5,000 9,90

8 ZCOM0034 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 41)

4,43 285,750 1.265,87

9 ZCOM0044 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 fonementació, càrrega i transport a l'abocador (P -
50)

148,43 8,000 1.187,44

10 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de
suports (P - 3)

3,04 24,000 72,96

11 ZCOM0509 Pa Partida alçada a justificar per localització de serveis en la urbanització
de Cal Rosal (P - 0)

8.590,00 1,000 8.590,00

12 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 6)

0,58 513,500 297,83

13 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

0,91 320,740 291,87

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7,74 288,943 2.236,42

15 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

3,43 248,491 852,32

16 G227U110 m3 Esplanada amb sòl adequat, 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 - 8)

5,96 2.147,438 12.798,73

TOTAL Capítol 01.01 65.558,76

Obra 01 Pressupost 01

euros
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Capítol 02 ESPLANACIÓ DE ZONA CENTRAL

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7,74 3.206,250 24.816,38

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 11)

16,30 1.740,875 28.376,26

3 ZCOM0036 M3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric (P - 42)

13,18 1.145,700 15.100,33

TOTAL Capítol 01.02 68.292,97

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 PAVIMENTS I VORERES

1 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 12)

31,36 1.538,050 48.233,25

2 ZCOM0088 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 70)

24,38 1.425,050 34.742,72

3 ZCOM0037 M Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 43)

23,71 669,600 15.876,22

4 ZCOM0038 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 44)

13,16 661,600 8.706,66

5 ZCOM0087 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 69)

76,54 20,000 1.530,80

6 ZCOM0039 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 45)

143,61 2,000 287,22

7 ZCOM0040 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 46)

127,15 44,000 5.594,60

8 ZCOM0041 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 47)

235,50 11,000 2.590,50

9 ZCOM0042 U Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment acabat (P - 48)

74,57 8,000 596,56

10 ZCOM0043 U Formació de parterre rectangular de planxa d'acer 'corten' de
2000x200x20 cm de 10 cm de gruix, fonament i anellat de formigó
hm-20/p/40/i (P - 49)

1.510,55 9,000 13.594,95

11 GDK2U011 u Pericó tipus PE, inclós P.P. d'excavació, rebliment amb material de la
propia excavació, entroncament amb tubs i acabats, segons plànols. (P

448,15 8,000 3.585,20

euros
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- 32)

12 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC ranurat de doble paret, de diàmetre 160
mm, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 26)

22,09 445,900 9.849,93

13 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 - 28)

38,63 356,720 13.780,09

14 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 16) 0,39 1.034,600 403,49

15 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 17) 0,24 4.803,500 1.152,84

16 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent AC-16 surf S per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
60 kg/m2 (P - 15)

1,79 2.401,750 4.299,13

17 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC-22 base G, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 14)

24,64 233,820 5.761,32

18 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC-22 bin S (P - 13) 24,66 297,965 7.347,82

TOTAL Capítol 01.03 177.933,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ENJARDINAMENT I PLANTACIONS

1 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament
d'adobs (P - 35)

0,89 84,070 74,82

2 NOUMC20 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia, Tilia cordata o similar de perímetre tronc 14/16 en pa de
terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 36)

105,37 15,000 1.580,55

TOTAL Capítol 01.04 1.655,37

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 SEGURETAT VIAL

1 ZCOM0046 M Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 51)

0,52 500,000 260,00

2 ZCOM0047 M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 52)

13,77 234,880 3.234,30

3 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 - 18)

52,61 5,000 263,05

4 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 - 19)

63,56 5,000 317,80

5 ZCOM0048 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 - 53)

61,85 4,000 247,40

6 ZCOM0049 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense

63,21 12,000 758,52

euros
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incloure el suport, totalment col·locada (P - 54)

7 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 20)

89,51 4,000 358,04

8 ZCOM0050 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 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 -
55)

419,18 0,420 176,06

9 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 21)

367,78 3,180 1.169,54

10 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 24)

41,60 22,000 915,20

11 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 25)

48,22 4,000 192,88

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 22)

97,90 3,000 293,70

13 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 23)

52,58 12,000 630,96

14 ZCOM0406 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, en l'actuació de
l'enllaç de Cal Rosal a la C-16 (P - 71)

9.955,34 1,000 9.955,34

TOTAL Capítol 01.05 18.772,79

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 DRENATGE

1 ZCOM0075 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 68)

32,51 56,050 1.822,19

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

41,86 14,290 598,18

3 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 - 27)

215,79 23,000 4.963,17

4 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 29)

421,52 5,000 2.107,60

5 ZCOM0051 M Tub de formigó de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonant, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

8,71 122,150 1.063,93

6 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7,74 85,960 665,33

euros
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7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 10)

58,56 81,110 4.749,80

8 GDD1U099 u Connexió a xarxa existent (P - 30) 65,00 22,000 1.430,00

TOTAL Capítol 01.06 17.400,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 ZCOM0052 M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1
0,6/1 kv 1x16 segons une 21123, tipus exzhellent marca grupo general
cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 57)

2,23 1.169,500 2.607,99

2 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 34)

5,42 1.232,500 6.680,15

3 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 31)

239,64 49,000 11.742,36

4 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 33)

59,96 4,000 239,84

5 ZCOM0053 U Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 58)

41,71 45,000 1.876,95

6 ZCOM0054 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament (P - 59)

18,75 756,500 14.184,38

7 ZCOM0055 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 4 tubs rígids de pe
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament (P - 60)

28,24 81,000 2.287,44

8 ZCOM0056 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament (P - 61)

37,72 57,000 2.150,04

9 ZCOM0057 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 8 tubs rígids de pe
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, canon d'abocament (P - 62)

49,98 12,500 624,75

10 ZCOM0058 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs rígids de pe
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó 15n/mm2
de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador (P - 63)

59,06 10,000 590,60

11 ZCOM0059 M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs rígids de pe
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó 15n/mm2
de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, inclòs càrrega i transport a l'abocador (P - 64)

34,22 30,000 1.026,60

12 ZCOM0060 U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat de 10 m d'alçada i 2,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma
une-en-40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 65)

880,03 21,000 18.480,63

13 ZCOM0061 U Llumenaria asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpara de vapor de sodi a pressió alta de 250 w, de preu superior,
tancada, amb allotjament per a equip i acoplada al suport  (P - 66)

382,92 21,000 8.041,32

14 ZCOM0062 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot
el petit material auxiliar necesari (P - 67)

2.598,44 2,000 5.196,88

euros
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TOTAL Capítol 01.07 75.729,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 PARTIDA ALÇADA

1 ZCOM0502 Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'urbanització Cal Rosal (P
- 0)

20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Capítol 01.09 20.000,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/12/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 65.558,76

Capítol 01.02  ESPLANACIÓ DE ZONA CENTRAL 68.292,97

Capítol 01.03  PAVIMENTS I VORERES 177.933,30

Capítol 01.04  ENJARDINAMENT I PLANTACIONS 1.655,37

Capítol 01.05  SEGURETAT VIAL 18.772,79

Capítol 01.06  DRENATGE 17.400,20

Capítol 01.07  ENLLUMENAT PÚBLIC 75.729,93

Capítol 01.09  PARTIDA ALÇADA 20.000,00

Obra 01 Pressupost 01 445.343,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
445.343,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 445.343,32

445.343,32

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 445.343,32

13,00 % Despeses generals SOBRE 445.343,32............................................................... 57.894,63

6,00 % Benefici industrial SOBRE 445.343,32.................................................................... 26.720,60

Subtotal 529.958,55

21,00 % IVA SOBRE 529.958,55........................................................................................ 111.291,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 641.249,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS QUARANTA-UN MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS )

                          Barcelona, Desembre de 20 12

                             L´autor del projecte

                              Juan Salas Guillén
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