
Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Documento nº 4 - Presupuesto 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento nº 4 – Presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Documento nº 4 - Presupuesto 

2 

CONTENIDO: 

- Mediciones 
- Cuadro de precios 

o Cuadro de precios nº 1 
o Cuadro de precios nº 2 

- Presupuesto 
o Presupuestos parciales 
o Resumen del presupuesto 
o Presupuesto general 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 



Rotonda Argentona

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  ACTUACIONES PREVIAS

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

MEDICIÓN DIRECTA 11,000

2 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 1,200

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.887,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 01  EXCAVACIONES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 430,700

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 332,360

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 02  TERRAPLENADOS

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

MEDICIÓN DIRECTA 906,530

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

MEDICIÓN DIRECTA 60,700

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

MEDICIÓN DIRECTA 867,860

4 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Euro
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MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 261,340

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  SERVICIOS

1 G222U102 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

MEDICIÓN DIRECTA 854,400

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 758,960

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 34,190

4 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 163,040

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  FIRMES
Titol 3 01  DEMOLICIONES

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

MEDICIÓN DIRECTA 90,000

2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 802,190

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 613,980

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  FIRMES
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓN

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 448,180

2 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

MEDICIÓN DIRECTA 372,460

3 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

MEDICIÓN DIRECTA 497,950

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

MEDICIÓN DIRECTA 59,340

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

MEDICIÓN DIRECTA 2.432,800

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.432,800

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.432,800

8 G9J1U040 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm vell

MEDICIÓN DIRECTA 613,980

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 05  SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS
Titol 3 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 639,210

2 GBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 23,520

3 GBA32001 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

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 GBA1B119 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 5,500

Euro
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MEDICIONES Pág.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 05  SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS
Titol 3 02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

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

MEDICIÓN DIRECTA 11,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 06  ALUMBRADO

1 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca Himel
o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra, protecció i senyalització necessaris, inclosos
materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 GG131025 u Columna de 8m d'alçada composta per la columna troncocònica de fundició injectada d'aluminio, EN-AC 44100
amb fixació tipus L i superficie de vent de 0,195 m2 inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a
obra, muntatge, fixació i connexionat.

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

3 GG131035 u Pica de 2m i 18mm de diàmetre, d'acer-cobre amb accesoris per a conectar al cable guarda i baixant protegida
amb tub d'acer i cable de Cu de 95mm2 i 0.6/1kV, inclosos tots els elements necessaris per a la seva complerta
execució (P-57).

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

4 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Euro
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MEDICIONES Pág.: 5

MEDICIÓN DIRECTA 543,000

5 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 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

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

6 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 80 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

7 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

MEDICIÓN DIRECTA 543,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 07  DRENAJE

1 GD57U620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,00/1,00 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

MEDICIÓN DIRECTA 75,000

2 GD55U012 m Drenatge amb tub de diàmetre 12,5 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per formació de cunetes, inclòs col·locació, vibrat i curat

MEDICIÓN DIRECTA 54,360

5 GD55UE12 m Tub de PVC de 300 mm de diametre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 106,730

6 GD55UE13 m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 130,240

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 08  ÚLTIMAS ACTUACIONES

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

MEDICIÓN DIRECTA 716,670

2 GR3PU01I m3 Estesa de neumàtic reciclat i pintat sobre la terra de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

MEDICIÓN DIRECTA 89,000

Euro
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G2141301P-1 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

22,12 €

(VEINTIDOS EUROS CON DOCE CENTIMOS)

G2194XL5P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,97 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

G219Q105P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,67 €

(TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

G219Q200P-4 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,38 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

G21B4001P-5 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,63 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

G2212101P-6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,55 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

G2216101P-7 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,92 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

G222U102P-8 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

6,25 €

(SEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

G2240002P-9 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,74 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G226U030P-10 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,

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

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,31 €

(UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

G227U110P-11 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,21 €

(SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
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G228U010P-12 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,14 €

(CUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

G228U200P-13 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,52 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

G22DU010P-14 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

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

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

(CERO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

G450U040P-15 m3 Formigó HM-20 per formació de cunetes, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,80 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

G921U010P-16 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 15,73 €

(QUINCE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

G9650005P-17 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

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

les feines adients, totalment col·locada

20,55 €

(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

G9H1U020P-18 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum

31,93 €

(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

G9H1U122P-19 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

31,93 €

(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

G9H1U620P-20 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

32,90 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

G9HA0010P-21 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G9J1U010P-22 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

G9J1U020P-23 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,35 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
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G9J1U030P-24 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou 0,42 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

G9J1U040P-25 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm vell 0,52 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

GBA1B110P-26 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,70 €

(UN EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

GBA1B119P-27 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,70 €

(UN EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

GBA1G110P-28 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,80 €

(CERO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

GBA32001P-29 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

17,41 €

(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

GBB1U102P-30 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

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

140,77 €

(CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

GBB1U111P-31 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

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

111,27 €

(CIENTO ONCE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

GBB1U152P-32 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit

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

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

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

225,81 €

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

GBBZU005P-33 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

99,80 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

GBBZU006P-34 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals

de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

118,91 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
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GD55U012P-35 m Drenatge amb tub de diàmetre 12,5 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes,

inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió

11,61 €

(ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

GD55UE12P-36 m Tub de PVC de 300 mm de diametre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons

de la rasa

22,29 €

(VEINTIDOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

GD55UE13P-37 m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons

de la rasa

24,66 €

(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

GD57U620P-38 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,00/1,00 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

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

dels materials resultants

48,80 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

GD5KU010P-39 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb

formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de

càrrega, segons plànols

326,67 €

(TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

GDD1U010P-40 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 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

386,77 €

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

GDDZU012P-41 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 80 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de

seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

153,50 €

(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

GDG3U006P-42 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de

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

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

materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

31,26 €

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
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GG131005P-43 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus

CR-86/200 marca Himel o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra,

protecció i senyalització necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc),

transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

1.943,34 €

(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

GG131025P-44 u Columna de 8m d'alçada composta per la columna troncocònica de fundició injectada

d'aluminio, EN-AC 44100 amb fixació tipus L i superficie de vent de 0,195 m2 inclosos

materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

2.048,88 €

(DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

GG131035P-45 u Pica de 2m i 18mm de diàmetre, d'acer-cobre amb accesoris per a conectar al cable guarda i

baixant protegida amb tub d'acer i cable de Cu de 95mm2 i 0.6/1kV, inclosos tots els

elements necessaris per a la seva complerta execució (P-57).

143,87 €

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

GG31450UP-46 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a

obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de

fixació necessari

6,67 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

GR3PU010P-47 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

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

d'utilització i refinat manual dels talussos

2,76 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

GR3PU01IP-48 m3 Estesa de neumàtic reciclat i pintat sobre la terra de qualsevol pendent i alçada, inclòs

càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

94,74 €

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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P-1 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

22,12 €

Otros conceptos 22,12000 €

P-2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,97 €

Otros conceptos 3,97000 €

P-3 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,67 €

Otros conceptos 3,67000 €

P-4 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,38 €

Otros conceptos 0,38000 €

P-5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,63 €

Otros conceptos 31,63000 €

P-6 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,55 €

Otros conceptos 2,55000 €

P-7 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,92 €

Otros conceptos 1,92000 €

P-8 G222U102 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

6,25 €

Otros conceptos 6,25000 €

P-9 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,74 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Otros conceptos 0,68450 €

P-10 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,

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

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Otros conceptos 1,25450 €

P-11 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,21 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
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B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €

Otros conceptos 1,44250 €

P-12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €

Otros conceptos 3,61650 €

P-13 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,52 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Otros conceptos 4,22850 €

P-14 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

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

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Otros conceptos 0,22000 €

P-15 G450U040 m3 Formigó HM-20 per formació de cunetes, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,80 €

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

Otros conceptos 9,31800 €

P-16 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 15,73 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 14,42400 €

Otros conceptos 1,25050 €

P-17 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

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

les feines adients, totalment col·locada

20,55 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,36800 €

Otros conceptos 8,76520 €

P-18 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum

31,93 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 32 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €
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Otros conceptos 7,26000 €

P-19 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

31,93 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 32 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €

Otros conceptos 7,26000 €

P-20 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

32,90 €

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 25,64000 €

Otros conceptos 7,26000 €

P-21 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-22 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Otros conceptos 0,11800 €

P-23 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,35 €

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

Otros conceptos 0,16400 €

P-24 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou 0,42 €

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,25500 €

Otros conceptos 0,16500 €

P-25 G9J1U040 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm vell 0,52 €

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,35700 €

Otros conceptos 0,16300 €

P-26 GBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,70 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18850 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,77800 €

Otros conceptos 0,73350 €

P-27 GBA1B119 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,70 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18850 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,77800 €

Otros conceptos 0,73350 €

P-28 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,80 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09614 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €
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Otros conceptos 0,31486 €

P-29 GBA32001 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

17,41 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,17800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,54600 €

Otros conceptos 13,68600 €

P-30 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

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

140,77 €

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

Otros conceptos 17,66000 €

P-31 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

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

111,27 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €

Otros conceptos 14,13000 €

P-32 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit

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

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

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

225,81 €

BBM1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalitza 205,43000 €

Otros conceptos 20,38000 €

P-33 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

99,80 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 65,03000 €

Otros conceptos 25,21500 €

P-34 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals

de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

118,91 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,94375 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 81,75200 €

Otros conceptos 25,21425 €

P-35 GD55U012 m Drenatge amb tub de diàmetre 12,5 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes,

inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió

11,61 €

BD55U012 m Tub per a drenatge, de D= 12,5 cm, de formigó porós 8,30550 €

Otros conceptos 3,30450 €

P-36 GD55UE12 m Tub de PVC de 300 mm de diametre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons

de la rasa

22,29 €
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BD55U012 m Tub per a drenatge, de D= 12,5 cm, de formigó porós 18,98400 €

Otros conceptos 3,30600 €

P-37 GD55UE13 m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons

de la rasa

24,66 €

BD55U012 m Tub per a drenatge, de D= 12,5 cm, de formigó porós 21,35700 €

Otros conceptos 3,30300 €

P-38 GD57U620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,00/1,00 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

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

dels materials resultants

48,80 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,39550 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,14520 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,55900 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,56700 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10669 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 27,30000 €

Otros conceptos 19,72661 €

P-39 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb

formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de

càrrega, segons plànols

326,67 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 38,60520 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,71992 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,36300 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,87000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,79600 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €

Otros conceptos 127,43588 €

P-40 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 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

386,77 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 51,18750 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €
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Otros conceptos 121,36285 €

P-41 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 80 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de

seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

153,50 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb t 124,31000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

Otros conceptos 27,39020 €

P-42 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de

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

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

materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

31,26 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència 3,91680 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 18,42750 €

Otros conceptos 8,91570 €

P-43 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus

CR-86/200 marca Himel o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra,

protecció i senyalització necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc),

transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

1.943,34 €

BG650007 u Porta fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 26,88000 €

BG1A0004 u Caixa metàl·lica Himel o equivalent de 800x600x200 mm, ref. CR-86/200 150,87000 €

BG31120U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 s 26,00000 €

BG410001 u Interruptor general tipus TO-2-1/E o equivalent 14,68000 €

BG4R0019 u Contactors de maniobra, tipus DIL EM10 o equivalent 148,72000 €

BTGGU005 u Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalent 54,64000 €

BG4R0020 u Contactors de treball, tipus DIL 00M o equivalent 88,04000 €

BG550001 u Detector de fases, tipus DOLD AI941N o equivalent 144,66000 €

BTGGU004 u Bornes tipus Weidmuller ref. SAK 2,5 o equivalent 53,94000 €

BTGGU003 u Petit material per a seccionadors de catenàries 31,70400 €

BTC10002 u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent 118,96000 €

BGWA0001 u Pilot de senyalització, tipus RL-GM/FR o equivalent 184,48000 €

BGW10001 u Tancaments tipus TT8/CR o equivalent 12,82000 €

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 65,48000 €

BG620006 u Commutador bipolar amb posició 0, tipus T0-2-8211E o equivalent 75,52000 €

BG650008 u Fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 12,32000 €

Otros conceptos 733,62600 €

P-44 GG131025 u Columna de 8m d'alçada composta per la columna troncocònica de fundició injectada

d'aluminio, EN-AC 44100 amb fixació tipus L i superficie de vent de 0,195 m2 inclosos

materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

2.048,88 €
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BG410001 u Interruptor general tipus TO-2-1/E o equivalent 14,68000 €

BG650007 u Porta fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 26,88000 €

BG4R0019 u Contactors de maniobra, tipus DIL EM10 o equivalent 148,72000 €

BTGGU004 u Bornes tipus Weidmuller ref. SAK 2,5 o equivalent 53,94000 €

BTGGU003 u Petit material per a seccionadors de catenàries 31,70400 €

BTC10002 u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent 118,96000 €

BGWA0001 u Pilot de senyalització, tipus RL-GM/FR o equivalent 184,48000 €

BG620006 u Commutador bipolar amb posició 0, tipus T0-2-8211E o equivalent 75,52000 €

BG31120U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 s 26,00000 €

BG1A0004 u Caixa metàl·lica Himel o equivalent de 800x600x200 mm, ref. CR-86/200 150,87000 €

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 458,36000 €

BG650008 u Fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 12,32000 €

BGW10001 u Tancaments tipus TT8/CR o equivalent 12,82000 €

Otros conceptos 733,62600 €

P-45 GG131035 u Pica de 2m i 18mm de diàmetre, d'acer-cobre amb accesoris per a conectar al cable guarda i

baixant protegida amb tub d'acer i cable de Cu de 95mm2 i 0.6/1kV, inclosos tots els

elements necessaris per a la seva complerta execució (P-57).

143,87 €

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 65,48000 €

BTGGU004 u Bornes tipus Weidmuller ref. SAK 2,5 o equivalent 53,94000 €

Otros conceptos 24,45000 €

P-46 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a

obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de

fixació necessari

6,67 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 seg 2,35000 €

Otros conceptos 4,32000 €

P-47 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

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

d'utilització i refinat manual dels talussos

2,76 €

Otros conceptos 2,76000 €

P-48 GR3PU01I m3 Estesa de neumàtic reciclat i pintat sobre la terra de qualsevol pendent i alçada, inclòs

càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

94,74 €

Otros conceptos 94,74000 €
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Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 ACTUACIONES PREVIAS

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 5)

31,63 11,000 347,93

2 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

22,12 1,200 26,54

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 14)

0,22 2.887,000 635,14

TOTAL Capítol 01.01 1.009,61

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 01 EXCAVACIONES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

1,92 430,700 826,94

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

2,55 332,360 847,52

TOTAL Titol 3 01.02.01 1.674,46

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 02 TERRAPLENADOS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

7,21 906,530 6.536,08

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

1,31 60,700 79,52

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 9)

0,74 867,860 642,22

4 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 16)

15,73 261,340 4.110,88

TOTAL Titol 3 01.02.02 11.368,70

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 SERVICIOS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en

6,25 854,400 5.340,00

euros
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talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

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

4,14 758,960 3.142,09

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

32,52 34,190 1.111,86

4 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 17)

20,55 163,040 3.350,47

TOTAL Capítol 01.03 12.944,42

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 FIRMES

Titol 3 01 DEMOLICIONES

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

3,67 90,000 330,30

2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 2)

3,97 802,190 3.184,69

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 4)

0,38 613,980 233,31

TOTAL Titol 3 01.04.01 3.748,30

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 FIRMES

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓN

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
18)

31,93 448,180 14.310,39

2 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 20)

32,90 372,460 12.253,93

3 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 19)

31,93 497,950 15.899,54

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 21) 378,74 59,340 22.474,43

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 22) 0,61 2.432,800 1.484,01

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 23) 0,35 2.432,800 851,48

7 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 24)

0,42 2.432,800 1.021,78

8 G9J1U040 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm vell (P - 25)

0,52 613,980 319,27

TOTAL Titol 3 01.04.02 68.614,83

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

euros
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Titol 3 01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
28)

0,80 639,210 511,37

2 GBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 26)

1,70 23,520 39,98

3 GBA32001 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 - 29)

17,41 4,000 69,64

4 GBA1B119 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm 1/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
27)

1,70 5,500 9,35

TOTAL Titol 3 01.05.01 630,34

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

Titol 3 02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 31)

111,27 11,000 1.223,97

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 30)

140,77 8,000 1.126,16

3 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 32)

225,81 4,000 903,24

4 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 34)

118,91 4,000 475,64

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 33)

99,80 19,000 1.896,20

TOTAL Titol 3 01.05.02 5.625,21

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 06 ALUMBRADO

1 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200
mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca Himel o equivalent, ubicant al seu
interior tots els elements de maniobra, protecció i senyalització
necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport
a obra, muntatge, fixació i connexionat (P - 43)

1.943,34 1,000 1.943,34

2 GG131025 u Columna de 8m d'alçada composta per la columna troncocònica de
fundició injectada d'aluminio, EN-AC 44100 amb fixació tipus L i
superficie de vent de 0,195 m2 inclosos materials auxiliars (cablejat,
borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 44)

2.048,88 16,000 32.782,08

euros
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3 GG131035 u Pica de 2m i 18mm de diàmetre, d'acer-cobre amb accesoris per a
conectar al cable guarda i baixant protegida amb tub d'acer i cable de
Cu de 95mm2 i 0.6/1kV, inclosos tots els elements necessaris per a la
seva complerta execució (P-57). (P - 45)

143,87 17,000 2.445,79

4 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
42)

31,26 543,000 16.974,18

5 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 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 - 40)

386,77 3,000 1.160,31

6 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 80 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 41)

153,50 3,000 460,50

7 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 46)

6,67 543,000 3.621,81

TOTAL Capítol 01.06 59.388,01

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 07 DRENAJE

1 GD57U620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,00/1,00 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 38)

48,80 75,000 3.660,00

2 GD55U012 m Drenatge amb tub de diàmetre 12,5 cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió (P -
35)

11,61 25,000 290,25

3 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 39)

326,67 7,000 2.286,69

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per formació de cunetes, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)

85,80 54,360 4.664,09

5 GD55UE12 m Tub de PVC de 300 mm de diametre nominal de formació helicoidal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons de la rasa (P - 36)

22,29 106,730 2.379,01

6 GD55UE13 m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formació helicoidal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
masilla adhesiva de poliuretà i colocat en el fons de la rasa (P - 37)

24,66 130,240 3.211,72

TOTAL Capítol 01.07 16.491,76

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 08 ÚLTIMAS ACTUACIONES

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,

2,76 716,670 1.978,01

euros
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transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 47)

2 GR3PU01I m3 Estesa de neumàtic reciclat i pintat sobre la terra de qualsevol pendent
i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual (P - 48)

94,74 89,000 8.431,86

TOTAL Capítol 01.08 10.409,87

euros
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NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  EXCAVACIONES 1.674,46

Titol 3 01.02.02  TERRAPLENADOS 11.368,70

Capítol 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.043,16

Titol 3 01.04.01  DEMOLICIONES 3.748,30

Titol 3 01.04.02  PAVIMENTACIÓN 68.614,83

Capítol 01.04  FIRMES 72.363,13

Titol 3 01.05.01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 630,34

Titol 3 01.05.02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 5.625,21

Capítol 01.05  SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 6.255,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
91.661,84

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

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONES PREVIAS 1.009,61

Capítol 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.043,16

Capítol 01.03  SERVICIOS 12.944,42

Capítol 01.04  FIRMES 72.363,13

Capítol 01.05  SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 6.255,55

Capítol 01.06  ALUMBRADO 59.388,01

Capítol 01.07  DRENAJE 16.491,76

Capítol 01.08  ÚLTIMAS ACTUACIONES 10.409,87

Obra 01 Pressupost 00 191.905,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
191.905,51

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

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 00 191.905,51

191.905,51

euros
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Rotonda Argentona   
    
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 191.905,51   
13,00 % Gastos generales SOBRE 191.905,51 24.947,72   
6,00 % Beneficio industrial SOBRE 191.905,51 11.514,33   
    
    

Subtotal 228.367,56     

    
    
    
  0,00   
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 228.367,56 euros 
    
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a    
    
( DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS    
SEIXANTA-SET EUROS AMB   
 CINQUANTA-SIS CENTIMS )   
    
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 15743,55   
EXPROPIACIONS 12532,66   
MOVIMENT TORRE ELÈCTRICA MT 20000,00   
    

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE  276.643,77 euros 
 L'ADMINISTRACIÓ       

    
( DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS    
QUARANTA-TRES EUROS AMB 

  

  

 SETANTA-SET CENTIMS ) 
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