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AMIDAMENTS Data: 23/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 MUR SOLAR URBÀ 21,580 21,580 C#*D#*E#*F#

2 MUR MERKAMUEBLE 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Paredat nou accés Merkamueble 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,580

2 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 PARET SECA EDIFICACIÓ 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

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

1 EDIFICACIÓ 182,500 7,500 1.368,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.368,750

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

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

1 EIX ENTRADA SON ESPASES 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

2 EIX SORTIDA PALMA 110,000 21,000 89,000 C#-D#

3 Vorada nou accés Merkamueble 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

5 G219U010 m Demolició de vorades sense 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

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

1 ROTONDA 125,660 125,660 C#*D#*E#*F#

2 ILLETA 39,700 39,700 C#*D#*E#*F#

3 ILLETA 29,210 29,210 C#*D#*E#*F#

4 ILLETA 144,110 144,110 C#*D#*E#*F#

5 ILLETA 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 23/05/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 478,680

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

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

1 VORERA SON ESPASES SORTIDA 116,000 2,000 232,000 C#*D#*E#*F#

2 VORERA SON ESPASES ENTRADA 65,000 2,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 VORERA PALMA SORTIDA 110,000 3,500 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 747,000

7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

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

1 BARRERA EIX PALMA 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 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 TOTAL 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

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

2 EIX SON CASTELLÓ 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 EIX PALMA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 EIX SON ESPASES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 EIX SON SARDINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 EIX SÓLLER 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels
materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

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

1 EIX SON CASTELLÓ 2.635,000 3,000 7.905,000 C#*D#*E#*F#

2 EIX PALMA ENTRADA 1.974,000 3,000 5.922,000 C#*D#*E#*F#

3 EIX PALMA SORTIDA 795,000 3,000 2.385,000 C#*D#*E#*F#

4 EIX SON ESPASES 700,000 3,000 2.100,000 C#*D#*E#*F#
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5 EIX SÓLLER 2.265,000 3,000 6.795,000 C#*D#*E#*F#

6 EIX SON SARDINA 45,000 3,000 135,000 C#*D#*E#*F#

7 Destrucció Via provisional 2.530,000 5,000 12.650,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 37.892,000

11 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 ANTIC PAVIMENT-ILLES 6.220,000 1.210,000 5.010,000 C#-D#

TOTAL AMIDAMENT 5.010,000

12 G219U100 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 10,000 5,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

2 Tall acera accés Merkamueble 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

13 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport de cartell publicitari, inclòs part proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Cartell publicitari 6,000 6,000 4,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

14 G21B3014 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de cartell publicitari, sense incloure suports

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

1 Cartell publicitari 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

15 G21R0002 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 Edificació i solar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

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

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

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02  EXCAVACIONS
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1 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 (Àrea total nova plataforma) 15.255,000 0,600 9.153,000 C#*D#*E#*F#

2 Eliminació de terres accés
Merkamueble

80,000 0,100 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Destrucció via provisional 2.530,000 0,350 885,500 C#*D#*E#*F#

4 Desmunt inicial 3.975,000 3.975,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.021,500

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, 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

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

1 (Àrea total- illetes)* espessor 15.255,000 0,300 4.576,500 (C#*D#)

TOTAL AMIDAMENT 4.576,500

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

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

1 SOLAR EXPROPIAT 1 3.200,000 3.200,000 C#*D#*E#*F#

2 SOLAR EXPROPIAT 2 3.250,000 3.250,000 C#*D#*E#*F#

3 ROTONDA 1.278,000 1.278,000 C#*D#*E#*F#

4 Via provisional 3.460,000 3.460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.188,000

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

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

1 Via provisional (terra vegetal) 3.460,000 0,250 865,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 865,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 03  TERRAPLENS

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Via provisional (terra vegetal) després
de destrucció

3.460,000 0,300 1.038,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.038,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GFA1R131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Tub pluvials 315 mm 425,000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

2 GFA1R140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Tub PVC 400mm 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

3 GFA1R150 m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Tub pluvials 500mm 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,000

4 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma ASTM, incloent
solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb malla electrosoldada d'acer
corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de
reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

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

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Ramal Sóller sortida+ Carril zero Son
Cast.-Sóller

1,000 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#

2 Ramal Sóller entrada 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Carril zero Palma-Son Cast. 1,000 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 23/05/13 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 257,000

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

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

1 Ramal Son Espases 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 G222U105 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 315mm 425,000 0,720 1,000 306,000 C#*D#*E#*F#

2 400mm 184,000 0,800 1,000 147,200 C#*D#*E#*F#

3 500mm 109,000 0,950 1,000 103,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 556,750

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

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

1 315mm 425,000 0,720 0,685 209,610 C#*D#*E#*F#

2 400mm 184,000 0,800 0,600 88,320 C#*D#*E#*F#

3 500mm 109,000 0,950 0,500 51,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,705

9 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 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 Rigola vorera Palma-Son Espases 251,000 251,000 C#*D#*E#*F#

2 Rigola vorera Son Espases-Son
sardina

156,000 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  FERMS

1 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 (Àrea total- illetes)* espessor- tot-u
paviment

15.255,000 0,300 1.252,500 3.324,000 (C#*D#)-E#
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2 Via provisional 2.530,000 0,350 885,500 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 4.209,500

2 0011 m3 Base de tot-u amb restes de paviment de l'obra ja tractats, estesa.

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

1 Paviment destruit de l'obra i tractat 5.010,000 0,250 1.252,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.252,500

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 (Àrea total nova plataforma- illetes) 15.255,000 3.804,059 11.450,941 (C#-D#)

TOTAL AMIDAMENT 11.450,941

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

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

1 Capa 1 11.450,941 0,120 2,400 0,960 3.165,956 (C#*D#)*E#*F#

2 Capa 2 11.450,941 0,080 2,400 0,960 2.110,637 (C#*D#)*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.276,593

5 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

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

1 11.450,941 0,070 2,400 0,960 1.846,808 (C#*D#)*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.846,808

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

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

1 Capa 1 Base 11.450,941 0,120 2,400 0,040 131,915 (C#*D#)*E#*F#

2 Capa 2 Base 11.450,941 0,080 2,400 0,040 87,943 (C#*D#)*E#*F#

3 Capa intermèdia 11.450,941 0,070 2,400 0,040 76,950 (C#*D#)*E#*F#

4 Via provisional 2.530,000 0,050 2,400 0,045 13,662 C#*D#*E#*F#

5 Accés Merkamueble 80,000 0,030 2,400 0,045 0,259 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,729

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

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

1 Capa base-intermèdia 11.450,941 11.450,941 C#

2 Capa base-base 11.450,000 11.450,000 C#
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TOTAL AMIDAMENT 22.900,941

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

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

1 Àrea nova plataforma 11.450,000 11.450,000 C#

2 R. Sóller 2.260,000 2.260,000 C#

3 R.Son Castelló 2.635,000 2.635,000 C#

4 R.Palma 2.770,000 2.770,000 C#

5 R.Son espases 700,000 700,000 C#

6 R.Son Sardina 105,000 105,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 19.920,000

9 G9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 Àrea nova plataforma 11.450,000 0,030 2,400 0,950 783,180 C#*D#*E#*F#

2 R. Sóller 2.260,000 0,030 2,400 0,950 154,584 C#*D#*E#*F#

3 R.Son Castelló 2.635,000 0,030 2,400 0,950 180,234 C#*D#*E#*F#

4 R.Palma 2.770,000 0,030 2,400 0,950 189,468 C#*D#*E#*F#

5 R.Son espases 700,000 0,030 2,400 0,950 47,880 C#*D#*E#*F#

6 R.Son Sardina 105,000 0,030 2,400 0,950 7,182 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.362,528

10 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses

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

1 Àrea nova plataforma 11.450,000 0,030 2,400 0,050 41,220 C#*D#*E#*F#

2 R. Sóller 2.260,000 0,030 2,400 0,050 8,136 C#*D#*E#*F#

3 R.Son Castelló 2.635,000 0,030 2,400 0,050 9,486 C#*D#*E#*F#

4 R.Palma 2.770,000 0,030 2,400 0,050 9,972 C#*D#*E#*F#

5 R.Son espases 700,000 0,030 2,400 0,050 2,520 C#*D#*E#*F#

6 R.Son Sardina 105,000 0,030 2,400 0,050 0,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,712

11 003 m Vorada de 12-20x22 cm, tipus C-7, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó (40x20cm) 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 Vorada rotonda 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

2 Illetes 906,000 906,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.098,000

12 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó (35x20cm) de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
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totalment col·locada

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

1 R. Son Espases 158,000 144,500 302,500 C#+D#

2 R. Palma 123,000 123,000 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 425,500

13 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

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

1 Vorera ITV 59,000 159,000 218,000 C#+D#

2 Vorera Son SArdina 96,185 96,185 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Son Espases sortida 433,000 433,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Son Espases entrada
(Merkamueble)

331,962 331,962 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Palma (Merkamueble) 308,159 0,000 308,159 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 1.387,306

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

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

1 Via provisional 2.530,000 0,050 2,400 0,955 289,938 C#*D#*E#*F#

2 Accés Merkamueble 80,000 0,030 2,400 0,955 5,501 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,439

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ 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

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

1 R-301 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 R-401b 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 R-401a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 R-400c 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 R-101 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 R-402 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 R-1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 P-4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 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

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

1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

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

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

1 R-1+R-101 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 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 Rotonda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GBB1U252 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 DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

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

1 Senyals direcció rotonda 10,000 0,400 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

7 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat 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 S-13 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

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

1 S-800 0,200 0,400 4,000 0,320 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,320

9 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant 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 presenyalització direccions 5,000 1,600 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 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 Incorporacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GBB1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 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 Fletxes 5,000 0,300 0,700 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,050

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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

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

1 M-1.3 Ramal Son Espases 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

2 M-1.3 Ramal Sóller 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

3 M-1.3 Ramal Son Castelló 183,000 137,000 196,000 150,000 666,000 C#+D#+E#+F#

4 M-1.3 Ramal Palma 168,000 76,000 218,000 462,000 C#+D#+E#+F#

5 M-1.3 Ramal Rotonda 220,000 245,000 465,000 C#+D#+E#+F#

6 M-2.2 Ramal Son Espases 516,000 516,000 C#+D#+E#+F#

7 M-2.2 Ramal Sóller 135,000 600,000 735,000 C#+D#+E#+F#

8 M-2.2 Ramal Son Castelló 290,000 198,000 108,000 224,000 820,000 C#+D#+E#+F#

9 M-2.2 Ramal Palma 216,000 430,000 195,000 85,000 926,000 C#+D#+E#+F#

10 M-2.2 Ramal Rotonda 200,000 60,000 260,000 C#+D#+E#+F#

11 M-2.2 Ramal Son Sardina 87,000 87,000 C#+D#+E#+F#

Euro



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 23/05/13 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 5.208,000

2 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, 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 M-2.6 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, 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 M-4.2 5,000 9,000 45,000 C#*D#*E#*F#

2 M-7.2A 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

3 M-7.2B 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

4 m-4.1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

5 M-4.4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,000

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

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

1 M-6.5 Cediu el pas 1,440 13,000 18,720 C#*D#*E#*F#

2 M-4.4 5,000 4,000 0,500 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

3 M-5.2 1,200 44,000 52,800 C#*D#*E#*F#

4 M-5.2 1,503 6,000 9,018 C#*D#*E#*F#

5 M-5.2 2,175 2,000 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,888

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

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

1 Incorporació Son Espases-Palma 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Incorporació Son Castelló-Sóller 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Incorporació rotonda-Son Espases 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 03  DEFENSES
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1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

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

1 Ramal d'entrada Sóller 107,780 107,780 C#*D#*E#*F#

2 Ramal de sortida Sóller+Carril zero
Son Castelló-Sóller

316,054 316,054 C#*D#*E#*F#

3 Ramal carill zero Palma-Son Castelló 177,910 177,910 C#*D#*E#*F#

4 Ramal Son Sardina 25,690 25,690 C#*D#*E#*F#

5 Ramal Son Espases (cases) 25,651 25,651 C#*D#*E#*F#

6 Ramal Son Espases (merkamueble) 39,426 39,426 C#*D#*E#*F#

7 Ramal Palma (merkamueble) 97,346 97,346 C#*D#*E#*F#

8 Mitjana 164,165 2,000 328,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.118,187

2 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

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

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 04  ABALISAMENT

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  TREBALLS COMPLEMENTARIS
Titol 3 01  PLANTACIONS I REGS

1 GR66U503 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 GR6BU201 m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, Sedum sp, Aptenia sp o mesems en esqueix, amb una densitat de
16 u/m2, inclosos els 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 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GR65U102 u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 30-50 cm d'alçària, en C-3 L i clot de plantació
0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base,
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

1 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

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

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

1 Tornar la plantació al lloc de la via
provisional

3.457,000 3.457,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.457,000

6 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm)
en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

8 GR66U501 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en
AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

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

1 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

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

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

1 ROTONDA 2.925,000 0,350 1.023,750 C#*D#*E#*F#

2 ILLETES 550,000 0,350 192,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.216,250

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

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

1 ROTONDA 2.925,000 0,350 1.023,750 C#*D#*E#*F#

2 ILLETES 550,000 0,350 192,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.216,250

11 FJS1UM40 U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDÀRIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  TREBALLS COMPLEMENTARIS
Titol 3 02  ENLLUMENAT
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1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

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

1 Arquetes 20,000 0,400 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#

2 15,000 0,600 0,600 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,320

2 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions

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

1 Son Espases-Palma 168,738 168,738 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 298,297 298,297 C#*D#*E#*F#

3 Carril zero Son Castello-Sóller 247,930 247,930 C#*D#*E#*F#

4 Carril zero Palma- Son Castelló 123,830 123,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,795

3 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

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

1 Rotonda 83,000 0,400 0,400 13,280 C#*D#*E#*F#

2 Ramal Sóller 248,000 0,400 0,400 39,680 C#*D#*E#*F#

3 Ramal Son Castelló 154,000 0,400 0,400 24,640 C#*D#*E#*F#

4 Ramal Palma 214,000 0,400 0,400 34,240 C#*D#*E#*F#

5 Ramal Son Espases 118,000 0,400 0,400 18,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,720

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

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

1 Rotonda 83,000 0,400 0,400 13,280 C#*D#*E#*F#

2 Ramal Sóller 248,000 0,400 0,400 39,680 C#*D#*E#*F#

3 Ramal Son Castelló 154,000 0,400 0,400 24,640 C#*D#*E#*F#

4 Ramal Palma 214,000 0,400 0,400 34,240 C#*D#*E#*F#

5 Ramal Son Espases 118,000 0,400 0,400 18,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,720

5 GG210A2H m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

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

1 Rotonda 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

2 Ramal Sóller 248,000 248,000 C#*D#*E#*F#

3 Ramal Son Castelló 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

4 Ramal Palma 214,000 214,000 C#*D#*E#*F#

5 Ramal Son Espases 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 817,000

6 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de 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 Rotonda 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

2 Ramal Sóller 248,000 248,000 C#*D#*E#*F#

3 Ramal Son Castelló 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

4 Ramal Palma 214,000 214,000 C#*D#*E#*F#

5 Ramal Son Espases 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 817,000

7 GHM32NCA u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària 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#

2 Rotonda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

8 GHN33G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
250 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

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

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

2 Rotonda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

9 GHM41D02 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i acoblada amb platina

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FDK3TY92 U ARQUETA DE VORERA TIPUS C, PER A PRISMA TRONCAL I PERIMETRAL ELÈCTRIC, LA FORMACIÓ DE
LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA
AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB
PARETS DE MAÓ CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX; LA
SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT
UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  TREBALLS COMPLEMENTARIS
Titol 3 03  TANCAMENTS

1 E614R030 m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter
mixt 1:2:10

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

1 Mur merkamueble 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 Mur Solar 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Mur Ajuntament Son Pax 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

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

1 Tancament ITV 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 GB2CU011 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a
una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada

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

1 Via providional 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  SERVEIS AFECTATS

Euro
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1 XPASSAA pa Execució de serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  EXPROPIACIONS

1 XPAEXPR Pa PARTIDA ALÇADA D'EXPROPIACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,79m30011 Base de tot-u amb restes de paviment de l'obra ja tractats, estesa.P- 1
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €22,12m003 Vorada de 12-20x22 cm, tipus C-7, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó (40x20cm) de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
i totes les feines adients, totalment col·locada.

P- 2

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €19,43m2E614R030 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10

P- 3

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €416,95UFDK3TY92 ARQUETA DE VORERA TIPUS C, PER A PRISMA TRONCAL I PERIMETRAL ELÈCTRIC, LA
FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL
PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL
FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE MAÓ CALAT DE 14 CM DE GRUIX I
SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ
MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

P- 4

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €163,78UFJS1UM40 BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDÀRIA
DE FOSA, MECANISMES DE BRONZE

P- 5

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €252,44UFJSZU002 CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENTP- 6
(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,59m3G214U010 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

P- 7

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €35,68m3G214U025 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €23,79m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

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

 €4,48mG219U010 Demolició de vorades sense 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- 10

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

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

P- 11

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

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

P- 12

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

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

P- 13

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €5,43mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

P- 14

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €0,34m2G219U202 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la
superfície

P- 15

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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 €3,33mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

P- 16

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €34,71uG21B3002 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- 17

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €42,68m2G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport de cartell publicitari, inclòs part proporcional de suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 18

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €25,68m2G21B3014 Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de cartell publicitari, sense incloure suportsP- 19
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €58,90uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 20

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €42,57uG21R0002 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- 21

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €2,46m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 22

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €4,80m3G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 23

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €6,23m3G222U102 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- 24

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €10,89m3G222U105 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- 25

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €49,65m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora

P- 26

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

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

P- 27

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €8,70m3G227U120 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, 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- 28

(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 29

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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 €19,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 30
(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €20,24mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó (35x20cm) de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 31

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €15,93mG975U020 Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 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- 32

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €26,16m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 33

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €31,89tG9H1U020 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- 34

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €28,84tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 35

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

 €32,86tG9H1U620 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 36

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €37,46tG9H3U815 Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betumP- 37
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €378,74tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 38
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €576,95tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminosesP- 39
(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 40
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €0,41m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nouP- 41
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €0,37m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 42
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €17,53mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

P- 43

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €28,84mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 44

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

 €396,54uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

P- 45

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €50,56mGB2CU011 Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment col·locada

P- 46

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

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

P- 47

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €0,56mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 48

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

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

P- 49

(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €1,49mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 50

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

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

P- 51

(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €70,57uGBB1U101 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- 52

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €111,00uGBB1U111 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- 53

(CENT ONZE EUROS)

 €103,14uGBB1U142 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- 54

(CENT TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €344,21m2GBB1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 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- 55

(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €274,85m2GBB1U151 Placa d'acer galvanitzat 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- 56

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €169,00m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 57

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS)

 €549,31m2GBB1U160 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 58

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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 €277,01m2GBB1U252 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 DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 59

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €56,53uGBBZU001 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- 60

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €99,03uGBBZU005 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- 61

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €118,15uGBBZU006 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- 62

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €8,99uGBC1U175 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment
col·locat

P- 63

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €56,43mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 64

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €279,60uGD5JU010 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- 65

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

 €420,25uGDD1R010 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma
ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb
malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament
amb tubs principals i secundaris, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb
morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

P- 66

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €31,03mGDG3U006 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- 67

(TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €24,51mGFA1R131 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 68

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

 €38,23mGFA1R140 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 69

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

 €57,61mGFA1R150 Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 70

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €7,34mGG210A2H Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència
al xoc, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i
material auxiliar i de fixació necessari

P- 71

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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 €7,75mGG31470V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 72

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €17,91mGG381050 Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada,
inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions

P- 73

(DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €456,73uGHM32NCA Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària 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- 74

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €172,52uGHM41D02 Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i acoblada amb platinaP- 75
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €235,33uGHN33G31 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

P- 76

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

 €2,77m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 77

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €2,00m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 78

(DOS EUROS)

 €11,32uGR65U102 Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 30-50 cm d'alçària, en C-3 L i clot de
plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base, 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- 79

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €4,83uGR66U501 Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior
mín. 3), en AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 80

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €10,57uGR66U502 Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 81

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €21,74uGR66U503 Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 82

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

 €4,80uGR6BU101 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 83

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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 €9,38m2GR6BU201 Subministrament i plantació d'espècies tipus, Sedum sp, Aptenia sp o mesems en esqueix, amb
una densitat de 16 u/m2, inclosos els 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- 84

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

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

P- 85

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €126.706,29PaXPAEXPR PARTIDA ALÇADA D'EXPROPIACIONSP- 86
(CENT VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Autor del proyecto 

Guillem Andreu Mas Malondra 
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P-1 0011 m3 Base de tot-u amb restes de paviment de l'obra ja tractats, estesa. 4,79 €

B000000111 m3 Ferm de l'obra tractat i matxacat, utilitzat com a zahorra 3,50000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,23950 €

P-2 003 m Vorada de 12-20x22 cm, tipus C-7, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó (40x20cm) de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.

22,12 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,85680 €

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

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

B00000001 u Vorada 12-20x22 cm, col·locada a obra 6,32000 €

Altres conceptes 8,38640 €

P-3 E614R030 m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10

19,43 €

B071R010 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra granítica amb 20 0,96561 €

B0FA12N0 u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 4,50020 €

Altres conceptes 13,96419 €

P-4 FDK3TY92 U ARQUETA DE VORERA TIPUS C, PER A PRISMA TRONCAL I PERIMETRAL ELÈCTRIC,
LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL
PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER
SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE MAÓ CALAT DE 14 CM
DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA
QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC
DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS
PLÀNOLS.

416,95 €

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 39,86400 €

B0608230 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GR 28,60110 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 20,91000 €

B44Z50B6 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN P 9,53090 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 66,24000 €

Altres conceptes 251,80400 €

P-5 FJS1UM40 U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA
SOLIDÀRIA  DE FOSA, MECANISMES DE BRONZE

163,78 €

Sense descomposició 163,78000 €

P-6 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT 252,44 €
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Sense descomposició 252,44000 €

P-7 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

13,59 €

Altres conceptes 13,59000 €

P-8 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

35,68 €

Altres conceptes 35,68000 €

P-9 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

23,79 €

Altres conceptes 23,79000 €

P-10 G219U010 m Demolició de vorades sense 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

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-11 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,27 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-12 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,94 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-13 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-14 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,43 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-15 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície

0,34 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-16 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

3,33 €
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Altres conceptes 3,33000 €

P-17 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

34,71 €

Altres conceptes 34,71000 €

P-18 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport de cartell publicitari, inclòs part proporcional de suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

42,68 €

Altres conceptes 42,68000 €

P-19 G21B3014 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de cartell publicitari, sense incloure suports 25,68 €

Altres conceptes 25,68000 €

P-20 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

58,90 €

Altres conceptes 58,90000 €

P-21 G21R0002 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

42,57 €

Altres conceptes 42,57000 €

P-22 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,46 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-23 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,80 €

Altres conceptes 4,80000 €

P-24 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

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-25 G222U105 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

10,89 €

Altres conceptes 10,89000 €

P-26 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

49,65 €

Altres conceptes 49,65000 €
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P-27 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,24950 €

P-28 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, 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

8,70 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,22400 €

Altres conceptes 1,42550 €

P-29 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-30 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,24350 €

P-31 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó (35x20cm) de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

20,24 €

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

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,85680 €

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

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

Altres conceptes 8,45840 €

P-32 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

15,93 €

B975U002 m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix 4,77750 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

Altres conceptes 4,89694 €

P-33 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

26,16 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 5,43900 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €

Altres conceptes 11,06788 €

P-34 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

31,89 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-35 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

28,84 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 21,62000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-36 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

32,86 €

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

Altres conceptes 7,22000 €

P-37 G9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

37,46 €

B9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta 28,83000 €

Altres conceptes 8,63000 €

P-38 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

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

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 576,95 €

B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

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

Altres conceptes 0,11800 €

P-41 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou 0,41 €

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

Altres conceptes 0,15500 €
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P-42 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,37 €

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

Altres conceptes 0,16000 €

P-43 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

17,53 €

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 3,06000 €

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,32600 €

BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 4,67000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,04750 €

Altres conceptes 7,42650 €

P-44 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

28,84 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca 21,92000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-45 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

396,54 €

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galv 236,78000 €

Altres conceptes 159,76000 €

P-46 GB2CU011 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment col·locada

50,56 €

BBM0U311 m Semibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent) amb 40,78000 €

Altres conceptes 9,78000 €

P-47 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,49 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04368 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,20430 €

Altres conceptes 0,24202 €

P-48 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,56 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,06552 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,30645 €
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Altres conceptes 0,18803 €

P-49 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,06 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,61290 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,13104 €

Altres conceptes 0,31606 €

P-50 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,49 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,81720 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,17472 €

Altres conceptes 0,49808 €

P-51 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,13 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Altres conceptes 8,65020 €

P-52 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

70,57 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 57,58000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-53 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

111,00 €

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

Altres conceptes 13,86000 €

P-54 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

103,14 €

BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb rev 89,28000 €

Altres conceptes 13,86000 €

P-55 GBB1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 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

344,21 €

BBM1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localitz 286,49000 €

Altres conceptes 57,72000 €
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P-56 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat 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

274,85 €

BBM1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalitza 241,33000 €

Altres conceptes 33,52000 €

P-57 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

169,00 €

BBM1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalitz 154,37000 €

Altres conceptes 14,63000 €

P-58 GBB1U160 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

549,31 €

BBM1U165 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, d'identificació de carreteres, amb revestiment r 400,89000 €

Altres conceptes 148,42000 €

P-59 GBB1U252 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 DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

277,01 €

BBM1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalitza 255,81000 €

Altres conceptes 21,20000 €

P-60 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

56,53 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

Altres conceptes 20,37200 €

P-61 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

99,03 €

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 €

Altres conceptes 24,44500 €

P-62 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

118,15 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 81,75200 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,94375 €

Altres conceptes 24,45425 €

P-63 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

8,99 €

BBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues 5,14000 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-64 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

56,43 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05675 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 12,42150 €

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

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €

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

B0D21030 m Base de pou de registre. 35,52750 €

Altres conceptes 8,00285 €

P-65 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

279,60 €

BD5ZUC01 u Bastiment i tapa D=60cm. 74,03000 €

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

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

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

Altres conceptes 124,09270 €

P-66 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons
norma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa,
armada amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell
d'entroncament amb tubs principals i secundaris, con de reducció de 100 cm a 70 cm,
segellat de junts amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

420,25 €

B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de diàmetre 7,39350 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,49950 €

BDD1R010 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària, per a pou de registre 52,13000 €

B060R3C8 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 19,52160 €

B000001122 u Tapa i marc de fundició 71,55000 €

BDD1R024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d 76,74000 €



Pressupost

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/05/13 Pàg.: 10

Altres conceptes 188,41540 €

P-67 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

31,03 €

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

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

Altres conceptes 8,68570 €

P-68 GFA1R131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

24,51 €

BFA1R131 m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 17,01560 €

B0111000 m3 Aigua 0,09494 €

Altres conceptes 7,39946 €

P-69 GFA1R140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

38,23 €

B0111000 m3 Aigua 0,15251 €

BFA1R140 m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 27,54960 €

Altres conceptes 10,52789 €

P-70 GFA1R150 m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

57,61 €

BFA1R150 m Tub de PVC, DN 500 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 43,32300 €

B0111000 m3 Aigua 0,22018 €

Altres conceptes 14,06682 €

P-71 GG210A2H m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

7,34 €

BG210A2U m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de r 2,41000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,03962 €

Altres conceptes 4,89038 €

P-72 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

7,75 €
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BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 se 5,47000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-73 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra
soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions

17,91 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,12804 €

BG38U070 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 4,52000 €

Altres conceptes 13,26196 €

P-74 GHM32NCA u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària 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

456,73 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 38,94000 €

BHM32NCA u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 2.5 m de sortint, d'un bra 308,47000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 40,14296 €

Altres conceptes 69,17704 €

P-75 GHM41D02 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i acoblada amb platina 172,52 €

BHM41D02 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i per acoblar amb platina 166,42000 €

Altres conceptes 6,10000 €

P-76 GHN33G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

235,33 €

BHN33G30 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor 217,58000 €

Altres conceptes 17,75000 €

P-77 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

2,77 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-78 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,00 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €

Altres conceptes 1,12610 €

P-79 GR65U102 u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 30-50 cm d'alçària, en C-3 L i clot de
plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base, 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

11,32 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €
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BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04300 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €

BR411002 u Subministrament de Chamaerops humilis de 30-50 cm d'alçària en C- 3 L 5,21000 €

Altres conceptes 5,09191 €

P-80 GR66U501 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), en AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

4,83 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01378 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,03010 €

BR4D2001 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars  de 2 sabes (nº ram. 0,54000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €

BR823002 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,15000 €

Altres conceptes 3,22612 €

P-81 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

10,57 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04300 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,30000 €

BR4D2002 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars  de 60-80 cm d'alçàri 3,16000 €

Altres conceptes 5,09191 €

P-82 GR66U503 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 80-100 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

21,74 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,29000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11256 €
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BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13780 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11180 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,30000 €

BR4D2003 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars de 80-100 cm d'alçàri 10,37000 €

Altres conceptes 8,41784 €

P-83 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

4,80 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,03010 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01378 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €

BR4G1001 u Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del coll de l'ar 0,54000 €

Altres conceptes 3,22612 €

P-84 GR6BU201 m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, Sedum sp, Aptenia sp o mesems en esqueix,
amb una densitat de 16 u/m2, inclosos els 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

9,38 €

BR4L0001 u Subministrament d'espècies tipus Sedum sp, Aptenia sp o mesems en esqueix 5,12000 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-85 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,07 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

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

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

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

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

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

Altres conceptes 0,40656 €

P-86 XPAEXPR Pa PARTIDA ALÇADA D'EXPROPIACIONS 126.706,29 €

Sense descomposició 126.706,29000 €
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 3 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
9)

57,58023,79 1.369,83

2 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
8)

12,00035,68 428,16

3 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc,
càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge,
inclòs cànon d'abocament (P - 7)

1.368,75013,59 18.601,31

4 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 11)

164,0006,27 1.028,28

5 G219U010 m Demolició de vorades sense 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 - 10)

478,6804,48 2.144,49

6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 12)

747,0005,94 4.437,18

7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports (P - 16)

80,0003,33 266,40

8 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 - 17)

42,00034,71 1.457,82

9 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

17,00058,90 1.001,30

10 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja
de la superfície (P - 15)

37.892,0000,34 12.883,28

11 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

5.010,0004,52 22.645,20

12 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 14)

216,0005,43 1.172,88

13 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport de cartell publicitari, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 18)

144,00042,68 6.145,92

14 G21B3014 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de cartell publicitari,
sense incloure suports (P - 19)

24,00025,68 616,32

Euro
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15 G21R0002 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 - 21)

18,00042,57 766,26

TITOL 3TOTAL 01.01.01 74.964,63

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 3 EXCAVACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)

14.021,5004,80 67.303,20

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, 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 - 28)

4.576,5008,70 39.815,55

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 - 29)

11.188,0000,22 2.461,36

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

865,0002,46 2.127,90

TITOL 3TOTAL 01.01.02 111.708,01

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 3 TERRAPLENS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 27)

1.038,0001,30 1.349,40

TITOL 3TOTAL 01.01.03 1.349,40

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DRENATGE02

TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFA1R131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 68)

425,00024,51 10.416,75

2 GFA1R140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 69)

184,00038,23 7.034,32

3 GFA1R150 m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 70)

109,00057,61 6.279,49

Euro
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4 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
prefabricat de formigó, segons norma ASTM, incloent solera de
1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada
amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i
8 mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs principals i
secundaris, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts
amb morter, segons plànols, sense bastiment, tapa, ni graons (P
- 66)

14,000420,25 5.883,50

5 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 64)

257,00056,43 14.502,51

6 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 65)

15,000279,60 4.194,00

7 G222U105 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 -
25)

556,75010,89 6.063,01

8 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 - 27)

349,7051,30 454,62

9 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 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 - 32)

407,00015,93 6.483,51

TITOL 3TOTAL 01.02.01 61.311,71

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FERMS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 30)

4.209,50019,99 84.147,91

2 0011 m3 Base de tot-u amb restes de paviment de l'obra ja tractats,
estesa. (P - 1)

1.252,5004,79 5.999,48

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 40) 11.450,9410,61 6.985,07

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
35)

5.276,59328,84 152.176,94

5 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 - 34)

1.846,80831,89 58.894,71

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 38) 310,729378,74 117.685,50

7 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 42)

22.900,9410,37 8.473,35

8 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 41)

19.920,0000,41 8.167,20

9 G9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 37)

1.362,52837,46 51.040,30

Euro
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10 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses (P - 39)

71,712576,95 41.374,24

11 003 m Vorada de 12-20x22 cm, tipus C-7, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
(40x20cm) de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. (P - 2)

1.098,00022,12 24.287,76

12 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
(35x20cm) de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 31)

425,50020,24 8.612,12

13 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 33)

1.387,30626,16 36.291,92

14 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 36)

295,43932,86 9.708,13

CAPÍTOLTOTAL 01.03 613.844,63

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES04

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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
- 53)

25,000111,00 2.775,00

2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 52)

15,00070,57 1.058,55

3 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 - 61)

37,00099,03 3.664,11

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 - 62)

4,000118,15 472,60

5 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 - 60)

10,00056,53 565,30

6 GBB1U252 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 DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 59)

6,400277,01 1.772,86

7 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat 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 - 56)

1,000274,85 274,85

8 GBB1U160 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 58)

0,320549,31 175,78

Euro
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9 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 57)

16,000169,00 2.704,00

10 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 - 54)

2,000103,14 206,28

11 GBB1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 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 - 55)

1,050344,21 361,42

TITOL 3TOTAL 01.04.01 14.030,75

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES04

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 47)

5.208,0000,49 2.551,92

2 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 48)

80,0000,56 44,80

3 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 50)

309,0001,49 460,41

4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 51)

89,88811,13 1.000,45

5 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 49)

245,0001,06 259,70

TITOL 3TOTAL 01.04.02 4.317,28

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES04

TITOL 3 DEFENSES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 44)

1.118,18728,84 32.248,51

2 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,

16,000396,54 6.344,64

Euro
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separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 45)

TITOL 3TOTAL 01.04.03 38.593,15

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES04

TITOL 3 ABALISAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat (P - 63)

44,0008,99 395,56

TITOL 3TOTAL 01.04.04 395,56

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS COMPLEMENTARIS05

TITOL 3 PLANTACIONS I REGS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR66U503 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars
de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10
L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
82)

6,00021,74 130,44

2 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars
de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en
clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de  tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
81)

12,00010,57 126,84

3 GR6BU201 m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, Sedum sp, Aptenia
sp o mesems en esqueix, amb una densitat de 16 u/m2, inclosos
els 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 - 84)

12,0009,38 112,56

4 GR65U102 u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de 30-50 cm
d'alçària, en C-3 L i clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base, 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 - 79)

700,00011,32 7.924,00

5 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 85)

3.457,0001,07 3.698,99

6 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 - 67)

10,00031,03 310,30

Euro
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7 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 83)

900,0004,80 4.320,00

8 GR66U501 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars
de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en AF 300 cc, en clot
de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 80)

900,0004,83 4.347,00

9 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 77)

1.216,2502,77 3.369,01

10 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 78)

1.216,2502,00 2.432,50

11 FJS1UM40 U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM A ROSCA,
AMB TRONETA I TAPA SOLIDÀRIA DE FOSA, MECANISMES
DE BRONZE (P - 5)

1,000163,78 163,78

12 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT (P - 6) 1,000252,44 252,44

TITOL 3TOTAL 01.05.01 27.187,86

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS COMPLEMENTARIS05

TITOL 3 ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 26)

7,32049,65 363,44

2 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions (P - 73)

838,79517,91 15.022,82

3 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 (P -
24)

130,7206,23 814,39

4 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 - 27)

130,7201,30 169,94

5 GG210A2H m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0 de
Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 71)

817,0007,34 5.996,78

6 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i

817,0007,75 6.331,75

Euro
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material auxiliar necessari (P - 72)

7 GHM32NCA u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària 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 - 74)

29,000456,73 13.245,17

8 GHN33G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
superior, tancada i acoblada al suport (P - 76)

29,000235,33 6.824,57

9 GHM41D02 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 3 m i acoblada amb
platina (P - 75)

2,000172,52 345,04

10 FDK3TY92 U ARQUETA DE VORERA TIPUS C, PER A PRISMA TRONCAL I
PERIMETRAL ELÈCTRIC, LA FORMACIÓ DE LA QUAL
CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL
PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA
LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE
DEL PANOT, AMB PARETS DE MAÓ CALAT DE 14 CM DE
GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX; LA
SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL
PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE
XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT
ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. (P - 4)

8,000416,95 3.335,60

TITOL 3TOTAL 01.05.02 52.449,50

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS COMPLEMENTARIS05

TITOL 3 TANCAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E614R030 m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de
29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P
- 3)

64,00019,43 1.243,52

2 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 43)

150,00017,53 2.629,50

3 GB2CU011 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus
BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i
l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locada (P - 46)

80,00050,56 4.044,80

TITOL 3TOTAL 01.05.03 7.917,82

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

1,00029.810,89 29.810,89

CAPÍTOLTOTAL 01.06 29.810,89

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPASSAA pa Execució de serveis afectats (P - 0) 1,00015.530,00 15.530,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 15.530,00

Euro
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EXPROPIACIONS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAEXPR Pa PARTIDA ALÇADA D'EXPROPIACIONS (P - 86) 1,000126.706,29 126.706,29

CAPÍTOLTOTAL 01.08 126.706,29

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/05/13 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  DEMOLICIONS 74.964,63

Titol 3 01.01.02  EXCAVACIONS 111.708,01

Titol 3 01.01.03  TERRAPLENS 1.349,40

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 188.022,04

Titol 3 01.02.01  DRENATGE LONGITUDINAL 61.311,71

Capítol 01.02  DRENATGE 61.311,71

Titol 3 01.04.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 14.030,75

Titol 3 01.04.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 4.317,28

Titol 3 01.04.03  DEFENSES 38.593,15

Titol 3 01.04.04  ABALISAMENT 395,56

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ I DEFENSES 57.336,74

Titol 3 01.05.01  PLANTACIONS I REGS 27.187,86

Titol 3 01.05.02  ENLLUMENAT 52.449,50

Titol 3 01.05.03  TANCAMENTS 7.917,82

Capítol 01.05  TREBALLS COMPLEMENTARIS 87.555,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
394.225,67

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 188.022,04

Capítol 01.02  DRENATGE 61.311,71

Capítol 01.03  FERMS 613.844,63

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ I DEFENSES 57.336,74

Capítol 01.05  TREBALLS COMPLEMENTARIS 87.555,18

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 29.810,89

Capítol 01.07  SERVEIS AFECTATS 15.530,00

Capítol 01.08  EXPROPIACIONS 126.706,29

Obra 01 Pressupost 01 1.180.117,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.180.117,48

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 1.180.117,48

1.180.117,48

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 1.180.117,48 €

6,00 % Despeses generals SOBRE 1.180.117,48............................................................ 70.807,05 €

13,00 % Benefici industrial SOBRE 1.180.117,48............................................................. 153.415,27 €

Subtotal ............... 1.404.339,80 €

21,00 % IVA SOBRE 1.404.339,80................................................................................... 294.911,36 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 1.699.251,16 €

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

( UN MILIÓ SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 1.699.251,16 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( UN MILIÓ SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS )

Autor del proyecto 

Guillem Andreu Mas Malondra 




