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Pressupost: Variant de Castellserà. Carretera LV-3028

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 1Data:

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
DEMOLICIONS I TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I TREBALLS PREVISSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 1.050,000

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

2 G22DU020

AMIDAMENT DIRECTE 25.285,000

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

3 G214U030

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 4.765,300

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

2 G221U120

AMIDAMENT DIRECTE 6.598,900

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLENSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2240002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Segons llistats del programa de traçat Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 C-241c 26.457,300 26.457,300

C#*D#*E#*F#3 Nus 1 86,100 86,100

C#*D#*E#*F#4 Nus 3 270,000 270,000

Euro



Pressupost: Variant de Castellserà. Carretera LV-3028

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 2Data:

C#*D#*E#*F#5 Nus 4 672,700 672,700

TOTAL AMIDAMENT 27.486,100

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

2 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Segons llistats del programa de traçat Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 C-241c 93.093,500 93.093,500

C#*D#*E#*F#3 Nus 1 38,700 38,700

C#*D#*E#*F#4 Nus 3 90,300 90,300

C#*D#*E#*F#5 Nus 4 376,800 376,800

TOTAL AMIDAMENT 93.599,300

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
ESPLANADASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Esplanada amb sòl adequat (1), procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

1 G227U010

AMIDAMENT DIRECTE 9.279,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
MATERIALS GRANULARSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 4.981,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
AGLOMERATS BITUMINOSOSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 13.615,000

t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

2 G9H1U120

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 2.192,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-13 G9J1U020

AMIDAMENT DIRECTE 27.230,000

m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 70 kg/m2

4 G9H3U270

AMIDAMENT DIRECTE 13.615,000

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010

AMIDAMENT DIRECTE 135,270

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
PAVIMENTS VIARISSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

1 G9610007

AMIDAMENT DIRECTE 3.890,000

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

2 G974U020

AMIDAMENT DIRECTE 3.890,000

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

3 G9E1U020

AMIDAMENT DIRECTE 11.670,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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.

1 GBA1U010

AMIDAMENT DIRECTE 3.890,000

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.

2 GBA1U050

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 4Data:

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

3 GBA31001

AMIDAMENT DIRECTE 15,750

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBBU011

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

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

2 GBBU102

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

3 GBBU121

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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 EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada.

4 GBB1U050

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

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

5 GBBZU005

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

6 GBBZU006

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
OBRES COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 06
REPOSICIÓ DE CAMINSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Euro
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PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRESUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 PPA0U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19862 XPA900AC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus a l'obra.3 XPA000GR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
XARXA DE SANEJAMENTCAPÍTOL 09
RESIDUALSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GD75U020

AMIDAMENT DIRECTE 1.683,000

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

2 G222U110

AMIDAMENT DIRECTE 942,480

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

3 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 731,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 6Data:

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

4 GDD1U012

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
XARXA DE SANEJAMENTCAPÍTOL 09
PLUVIALSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

1 GD75U040

AMIDAMENT DIRECTE 1.683,000

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

2 GDD1U012

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

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

3 G222U110

AMIDAMENT DIRECTE 1.077,000

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

4 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 467,000

u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col�locació i marc massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 750x400 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la
fauna.Tot inclòs completament acabat.

5 FD5J0024

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
XARXA DISTRIBUCIÓ GASCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera)1 FDG10001

AMIDAMENT DIRECTE 3.366,000

u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,
marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

2 FDK20010

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 113,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLECAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conducció de PVC D 140 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces
especials, subministrament i col�locació. Tot inclòs completament acabat.

1 FFA10040

AMIDAMENT DIRECTE 3.366,000

u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,
marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

2 FDK20010

AMIDAMENT DIRECTE 113,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma
UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col�locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament,
inclou mandrinat de mur. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

1 FDG5L009

AMIDAMENT DIRECTE 3.366,000

u Arqueta per a telecomunicacions2 FDK2L002

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT VIARICAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs segons plànols1 FDK20120

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

m Canalització superficial per a enllumenat públic amb protecció de formigó, inclosa excavació, tubs de PVC de 80/100 mm,
protecció amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

2 FDG30320

AMIDAMENT DIRECTE 3.366,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €126,43uFD5J0024 Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col�locació i marc massisat
amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x400 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb
reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

P- 1

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €13,05mFDG10001 Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota
vorera)

P- 2

(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €13,32mFDG30320 Canalització superficial per a enllumenat públic amb protecció de formigó, inclosa excavació, tubs
de PVC de 80/100 mm, protecció amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

P- 3

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €20,28mFDG5L009 Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col�locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre
de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament,
inclou mandrinat de mur. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 4

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €160,48uFDK20010 Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

P- 5

(CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €128,78uFDK20120 Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs segons plànolsP- 6
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €466,82uFDK2L002 Arqueta per a telecomunicacionsP- 7
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €30,72mFFA10040 Conducció de PVC D 140 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió,
p.p.junts i peces especials, subministrament i col�locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 8

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €24,97m3G214U030 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-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €2,59m3G221U010 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- 11

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €8,21m3G221U120 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- 12

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €21,29m3G222U110 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- 13

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 14

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €1,36m3G226U030 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- 15

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €2,42m3G227U010 Esplanada amb sòl adequat (1), procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 16

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €4,28m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 17

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €0,34m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 18

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 19
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €61,22mG9610007 Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col�locada

P- 20

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

 €17,85mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

P- 21

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €29,31m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 22

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 23

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €2,84m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 70 kg/m2

P- 24

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 25
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 26
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,36m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 27
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €31,05mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir

P- 28

(TRENTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €0,51mGBA1U010 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- 29

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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 €1,57mGBA1U050 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- 30

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €11,69m2GBA31001 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- 31

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €98,70uGBBU011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 32

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €147,45uGBBU102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 33

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €143,75uGBBU121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 34

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €345,70m2GBB1U050 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col�locada.

P- 35

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €103,99uGBBZU005 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- 36

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €124,05uGBBZU006 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- 37

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

 €1.800,00mGD51V033 Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclòs excavació, rebliment i broc.
Totalment acabada (P � 38)

P- 38

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

 €51,03mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 39

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €82,76mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 40

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €555,23uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 41

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €40.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 42

(QUARANTA MIL EUROS)
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uFD5J0024 Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament,
col�locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de
750x400 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per
minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

P- 1  €126,43

Sense descomposició 126,43 €

mFDG10001 Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (sota vorera)

P- 2  €13,05

Sense descomposició 13,05 €

mFDG30320 Canalització superficial per a enllumenat públic amb protecció de formigó,
inclosa excavació, tubs de PVC de 80/100 mm, protecció amb formigó
HM-20. Tot inclòs completament acabat.

P- 3  €13,32

Sense descomposició 13,32 €

mFDG5L009 Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD)
DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col�locació de
cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus
o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

P- 4  €20,28

Sense descomposició 20,28 €

uFDK20010 Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.

P- 5  €160,48

Sense descomposició 160,48 €

uFDK20120 Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs segons plànolsP- 6  €128,78

Sense descomposició 128,78 €

uFDK2L002 Arqueta per a telecomunicacionsP- 7  €466,82

Sense descomposició 466,82 €

mFFA10040 Conducció de PVC D 140 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10
bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces especials, subministrament i col�locació.
Tot inclòs completament acabat.

P- 8  €30,72

Sense descomposició 30,72 €

m3G214U030 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  €24,97

Altres conceptes 24,97 €

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

P- 10  €4,75

Altres conceptes 4,75 €

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

P- 11  €2,59

Altres conceptes 2,59 €

m3G221U120 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12  €8,21
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Altres conceptes 8,21 €

m3G222U110 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- 13  €21,29

Altres conceptes 21,29 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 14  €0,76

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 0,71 €

m3G226U030 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- 15  €1,36

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,31 €

m3G227U010 Esplanada amb sòl adequat (1), procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 16  €2,42

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia

obra
 €0,81600

Altres conceptes 1,55 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 17  €4,28

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,46800

Altres conceptes 3,76 €

m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 18  €0,34

Altres conceptes 0,34 €

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

P- 19  €20,99

B0111000 Aigua  €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Altres conceptes 2,24 €

mG9610007 Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i
corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

P- 20  €61,22

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

 €5,05050

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,95580
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
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B961UC07 Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de
20x25 cm

 €38,72400

Altres conceptes 14,44 €

mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 21  €17,85

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,62230
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €5,41800

Altres conceptes 5,75 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 22  €29,31

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,74350

Altres conceptes 13,91 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 23  €33,43

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,62000

Altres conceptes 8,81 €

m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

P- 24  €2,84

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

 €2,09580

Altres conceptes 0,74 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 25  €397,68

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 18,94 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 26  €0,64

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Altres conceptes 0,15 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 27  €0,36

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Altres conceptes 0,17 €

mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de
tot-u artificial i cuneta sense revestir

P- 28  €31,05

B0111000 Aigua  €0,02525
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €9,34800

Altres conceptes 21,68 €
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mGBA1U010 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- 29  €0,51

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368

Altres conceptes 0,26 €

mGBA1U050 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- 30  €1,57

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,81720
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,17472

Altres conceptes 0,58 €

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

P- 31  €11,69

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 9,21 €

uGBBU011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 32  €98,70

BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

 €81,01000

Altres conceptes 17,69 €

uGBBU102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 33  €147,45

BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €123,11000

Altres conceptes 24,34 €

uGBBU121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 34  €143,75

BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €119,59000

Altres conceptes 24,16 €

m2GBB1U050 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 EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada.

P- 35  €345,70

BBM1U050 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €259,97000

Altres conceptes 85,73 €

uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 36  €103,99

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

 €9,55500

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €65,03000
Altres conceptes 29,41 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

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

P- 37  €124,05

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

 €11,94375

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €81,75200
Altres conceptes 30,35 €

mGD51V033 Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclòs excavació,
rebliment i broc. Totalment acabada (P � 38)

P- 38  €1.800,00

Sense descomposició 1.800,00 €

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

P- 39  €51,03

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

 €30,03000

B071UC01 Morter M-80  €0,26997
BD75U040 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm  €9,50250

Altres conceptes 11,23 €

mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 40  €82,76

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

 €45,72750

B071UC01 Morter M-80  €0,44995
BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm  €20,05500

Altres conceptes 16,53 €

uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 41  €555,23

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

 €79,17000

B071UC01 Morter M-80  €4,49950
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €74,42000

BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

 €76,74000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,88000

Altres conceptes 183,13 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 42  €40.000,00
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002

 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €0,68m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra

B03DU101

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €36,88m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

B961UC07

 €5,16m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U020

 €5,47m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U011

 €259,97m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

BBM1U050

 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102



Pressupost: Variant de Castellserà. Carretera LV-3028

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €119,59u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U121

 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU106

 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmBD75U060

 €74,42u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €126,43u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou
subministrament, col�locació i marc massisat amb formigó
HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x400 mm de 40 mm
d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar
l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

FD5J0024 Rend.: 1,000P- 1

 €13,05m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (sota vorera)

FDG10001 Rend.: 1,000P- 2

 €13,32m Canalització superficial per a enllumenat públic amb
protecció de formigó, inclosa excavació, tubs de PVC de
80/100 mm, protecció amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat.

FDG30320 Rend.: 1,000P- 3

 €20,28m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de
tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma
UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20.
Inclou excavació i rebliment de rasa, col�locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres
sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i
taxes d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

FDG5L009 Rend.: 1,000P- 4

 €160,48u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs
completamet acabat.

FDK20010 Rend.: 1,000P- 5

 €128,78u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs
segons plànols

FDK20120 Rend.: 1,000P- 6

 €466,82u Arqueta per a telecomunicacionsFDK2L002 Rend.: 1,000P- 7

 €30,72m Conducció de PVC D 140 mm, assentada i recoberta de
sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces
especials, subministrament i col�locació. Tot inclòs
completament acabat.

FFA10040 Rend.: 1,000P- 8

 €24,97m3 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

G214U030 Rend.: 6,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77633/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,11966 7,11966
Maquinària:

12,11167/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,14167/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg

a 30 kg
h

0,55542/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,85617/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 16,66493 16,66493

COST DIRECTE 23,78459

1,189235,00%DESPESES INDIRECTES

24,97382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309

0,226155,00%DESPESES INDIRECTES

4,74924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,59m3 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

G221U010 Rend.: 73,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2,46559

0,123285,00%DESPESES INDIRECTES

2,58887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,21m3 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

G221U120 Rend.: 81,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12364/R 23,290000,430A0112000 =xCap de collah

0,37590/R 19,030001,600A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,49954 0,49954
Maquinària:

1,43546/R 72,670001,600C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,82321/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

1,97111/R 159,660001,000C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,08519/R 84,450002,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 7,31497 7,31497

COST DIRECTE 7,81451

0,390735,00%DESPESES INDIRECTES

8,20524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,29m3 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

G222U110 Rend.: 14,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66543/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

1,35929/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,02472 2,02472
Maquinària:

8,82421/R 72,670001,700C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

2,09071/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

7,33857/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 18,25349 18,25349
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 20,27821

1,013915,00%DESPESES INDIRECTES

21,29212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 395,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,06745/R 19,030001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08514 0,08514
Maquinària:

0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 0,72699

0,036355,00%DESPESES INDIRECTES

0,76334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36m3 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

G226U030 Rend.: 171,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,064975,00%DESPESES INDIRECTES

1,36438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42m3 Esplanada amb sòl adequat (1), procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

G227U010 Rend.: 149,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,816000,680001,200B03DU101 =xClassificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,86650 0,86650

COST DIRECTE 2,30226

0,115115,00%DESPESES INDIRECTES

2,41737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 21,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:

1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,51850 0,51850

COST DIRECTE 4,07990

0,204005,00%DESPESES INDIRECTES

4,28390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU020 Rend.: 695,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01676/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,09492/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,08214/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19382 0,19382
Maquinària:

0,01918/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,01685/R 58,540000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,02044/R 71,040000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,05901/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,01101/R 2,550003,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,12649 0,12649

COST DIRECTE 0,32031

0,016025,00%DESPESES INDIRECTES

0,33633COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443

0,999725,00%DESPESES INDIRECTES

20,99415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,22m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

G9610007 Rend.: 22,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05864/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,99818/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,01545/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,07227 10,07227
Maquinària:

0,46932/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,58375/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,08864/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,31136/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,45307 1,45307
Materials:

5,0505068,250000,074B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,9558088,900000,022B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru



Pressupost: Variant de Castellserà. Carretera LV-3028

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 27/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
38,7240036,880001,050B961UC07 =xPedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a

vorada, de 20x25 cm
m

Subtotal... 46,77570 46,77570

COST DIRECTE 58,30104

2,915055,00%DESPESES INDIRECTES

61,21609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,85m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

G974U020 Rend.: 55,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42345/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,59927/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,00618/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,02890 4,02890
Maquinària:

0,30036/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,37360/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,18959/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,86355 0,86355
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,6223088,900000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

5,418005,160001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

m

Subtotal... 12,10356 12,10356

COST DIRECTE 16,99601

0,849805,00%DESPESES INDIRECTES

17,84581COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,31m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U020 Rend.: 23,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,59696/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,43392 10,43392
Maquinària:

0,89783/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,27957/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90674/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,08414 2,08414
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,743505,470001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 15,39662 15,39662

COST DIRECTE 27,91468

1,395735,00%DESPESES INDIRECTES

29,31041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,43t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
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24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,

inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t

Subtotal... 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,83442

1,591725,00%DESPESES INDIRECTES

33,42614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2

G9H3U270 Rend.: 1.450,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01606/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,03033/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05250/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09889 0,09889
Maquinària:

0,37423/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,03995/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,04564/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,04829/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,50811 0,50811
Materials:

2,0958029,940000,070B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 2,09580 2,09580

COST DIRECTE 2,70280

0,135145,00%DESPESES INDIRECTES

2,83794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154

0,030585,00%DESPESES INDIRECTES

0,64212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,18600 0,18600

COST DIRECTE 0,34717

0,017365,00%DESPESES INDIRECTES

0,36453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,05m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir

G9L1U020 Rend.: 10,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
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1,83900/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

2,85450/R 19,030001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,05700 8,05700
Maquinària:

3,79320/R 126,440000,300C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth

0,08880/R 59,200000,015C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

3,04560/R 50,760000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,61840/R 61,840000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

4,59312/R 41,010001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 12,13912 12,13912
Materials:

0,025251,010000,025B0111000 =xAiguam3

9,3480015,580000,600B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 9,37325 9,37325

COST DIRECTE 29,56937

1,478475,00%DESPESES INDIRECTES

31,04784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,51m 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.

GBA1U010 Rend.: 730,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03190/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,09037/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05214/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17441 0,17441
Maquinària:

0,01070/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05195/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06265 0,06265
Materials:

0,204302,270000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,043680,910000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48504

0,024255,00%DESPESES INDIRECTES

0,50929COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,57m 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.

GBA1U050 Rend.: 345,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06751/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,19122/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,11032/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,36905 0,36905
Maquinària:

0,02264/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,10991/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,13255 0,13255
Materials:

0,817202,270000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,174720,910000,192B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,99192 0,99192

COST DIRECTE 1,49352

0,074685,00%DESPESES INDIRECTES

1,56820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69m2 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

GBA31001 Rend.: 20,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,29850/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,36600 6,36600
Maquinària:

0,39050/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,89600/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,28650 2,28650
Materials:

2,043002,270000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,47980 2,47980



Pressupost: Variant de Castellserà. Carretera LV-3028

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 27/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,13230

0,556625,00%DESPESES INDIRECTES

11,68892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,70u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBBU011 Rend.: 4,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

81,0100081,010001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 81,01000 81,01000

COST DIRECTE 93,99688

4,699845,00%DESPESES INDIRECTES

98,69672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,45u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBBU102 Rend.: 3,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 123,11000 123,11000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 140,42583

7,021295,00%DESPESES INDIRECTES

147,44712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,75u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBBU121 Rend.: 3,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

119,59000119,590001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

u

Subtotal... 119,59000 119,59000

COST DIRECTE 136,90583

6,845295,00%DESPESES INDIRECTES

143,75112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,70m2 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 EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada.

GBB1U050 Rend.: 0,750P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,32000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

26,04000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 55,36000 55,36000
Maquinària:

13,90333/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 13,90333 13,90333
Materials:



Pressupost: Variant de Castellserà. Carretera LV-3028

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 27/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
259,97000259,970001,000BBM1U050 =xPlaca d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:

presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 259,97000 259,97000

COST DIRECTE 329,23333

16,461675,00%DESPESES INDIRECTES

345,69500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,99u 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

GBBZU005 Rend.: 2,500P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:

4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:

9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

65,0300018,580003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 74,58500 74,58500

COST DIRECTE 99,03480

4,951745,00%DESPESES INDIRECTES

103,98654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,05u 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

GBBZU006 Rend.: 2,500P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:

4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:

11,9437568,250000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

81,7520018,580004,400BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 93,69575 93,69575

COST DIRECTE 118,14555

5,907285,00%DESPESES INDIRECTES

124,05283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.800,00m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclòs
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada (P � 38)

GD51V033 Rend.: 1,000P- 38

 €51,03m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U020 Rend.: 15,500P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45077/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,90107/R 21,990001,340A0121000 =xOficial 1ah

3,29035/R 19,030002,680A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,64219 5,64219
Maquinària:

2,69097/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,08555/R 1,950000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,37905/R 17,280000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,15557 3,15557
Materials:

30,0300068,250000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

9,502509,050001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm

Subtotal... 39,80247 39,80247

COST DIRECTE 48,60023

2,430015,00%DESPESES INDIRECTES

51,03024COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €82,76m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U040 Rend.: 12,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71811/R 23,290000,370A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990001,500A0121000 =xOficial 1ah

4,75750/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,22436 8,22436
Maquinària:

3,47583/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,16250/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,72000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,35833 4,35833
Materials:

45,7275068,250000,670B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4499589,990000,005B071UC01 =xMorter M-80m3

20,0550019,100001,050BD75U060 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmm

Subtotal... 66,23245 66,23245

COST DIRECTE 78,81514

3,940765,00%DESPESES INDIRECTES

82,75590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €555,23u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76333/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

58,64000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

50,74667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 117,15000 117,15000
Maquinària:

13,90333/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,60000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

23,04000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 39,54333 39,54333
Materials:
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79,1700068,250001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

74,4200074,420001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

76,7400076,740001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,880005,970004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 372,09950 372,09950

COST DIRECTE 528,79283

26,439645,00%DESPESES INDIRECTES

555,23247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 42
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.000,00pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus a l'obra.XPA000GR

 €38.572,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €20.700,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS01

SUBCAPÍTOL DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)

1.050,0004,75 4.987,50

2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

25.285,0000,34 8.596,90

3 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)

84,00024,97 2.097,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 15.681,88

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

SUBCAPÍTOL DESMUNTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

4.765,3002,59 12.342,13

2 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

6.598,9008,21 54.176,97

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 66.519,10

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

SUBCAPÍTOL TERRAPLENS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 14)

27.486,1000,76 20.889,44

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

93.599,3001,36 127.295,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 148.184,49

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

SUBCAPÍTOL ESPLANADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227U010 m3 Esplanada amb sòl adequat (1), procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada

9.279,0002,42 22.455,18

Euro
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al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 22.455,18

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

SUBCAPÍTOL MATERIALS GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 19)

4.981,00020,99 104.551,19

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 104.551,19

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

SUBCAPÍTOL AGLOMERATS BITUMINOSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 26) 13.615,0000,64 8.713,60

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
23)

2.192,00033,43 73.278,56

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 27) 27.230,0000,36 9.802,80

4 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
70 kg/m2 (P - 24)

13.615,0002,84 38.666,60

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 25) 135,270397,68 53.794,17

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 184.255,73

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS VIARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9610007 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada,
recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col�locada (P - 20)

3.890,00061,22 238.145,80

2 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada (P - 21)

3.890,00017,85 69.436,50

3 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 22)

11.670,00029,31 342.047,70

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 649.630,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ05

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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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 - 29)

3.890,0000,51 1.983,90

2 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 - 30)

56,0001,57 87,92

3 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 - 31)

15,75011,69 184,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 2.255,94

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ05

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBU011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P
- 32)

41,00098,70 4.046,70

2 GBBU102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P
- 33)

24,000147,45 3.538,80

3 GBBU121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 34)

5,000143,75 718,75

4 GBB1U050 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 EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada. (P - 35)

4,200345,70 1.451,94

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 36)

50,000103,99 5.199,50

6 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 - 37)

15,000124,05 1.860,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 16.816,44

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES06

SUBCAPÍTOL REPOSICIÓ DE CAMINS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 28)

60,00031,05 1.863,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 1.863,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

Euro
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SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 42)

1,00040.000,00 40.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.01 40.000,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR02

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)

1,00038.572,00 38.572,00

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

1,00020.700,00 20.700,00

3 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus a l'obra. (P -
0)

1,0005.000,00 5.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.02 64.272,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT09

SUBCAPÍTOL RESIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 39)

1.683,00051,03 85.883,49

2 G222U110 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 -
13)

942,48021,29 20.065,40

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 17)

731,0004,28 3.128,68

4 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 41)

37,000555,23 20.543,51

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.01 129.621,08

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT09

SUBCAPÍTOL PLUVIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

1.683,00082,76 139.285,08

Euro
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compressió, segons plànols (P - 40)

2 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 41)

37,000555,23 20.543,51

3 G222U110 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 -
13)

1.077,00021,29 22.929,33

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 17)

467,0004,28 1.998,76

5 FD5J0024 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou
subministrament, col�locació i marc massisat amb formigó HM-20
i reixa de fosa dúctil de 750x400 mm de 40 mm d'alçada, classe
C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot
inclòs completament acabat. (P - 1)

74,000126,43 9.355,82

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.02 194.112,50

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL XARXA DISTRIBUCIÓ GAS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota vorera) (P - 2)

3.366,00013,05 43.926,30

2 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,
marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
 (P - 5)

113,000160,48 18.134,24

CAPÍTOLTOTAL 01.10 62.060,54

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFA10040 m Conducció de PVC D 140 mm, assentada i recoberta de sorra.
Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces especials,
subministrament i col�locació. Tot inclòs completament acabat.
 (P - 8)

3.366,00030,72 103.403,52

2 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,
marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
 (P - 5)

113,000160,48 18.134,24

CAPÍTOLTOTAL 01.11 121.537,76

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG5L009 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub
de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN

3.366,00020,28 68.262,48

Euro
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50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació
i rebliment de rasa, col�locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión,
càrrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de
mur. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
 (P - 4)

2 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions (P - 7) 37,000466,82 17.272,34

CAPÍTOLTOTAL 01.12 85.534,82

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT VIARI13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs
segons plànols (P - 6)

85,000128,78 10.946,30

2 FDG30320 m Canalització superficial per a enllumenat públic amb protecció de
formigó, inclosa excavació, tubs de PVC de 80/100 mm,
protecció amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.
(P - 3)

3.366,00013,32 44.835,12

CAPÍTOLTOTAL 01.13 55.781,42

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801

CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD51V033 m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclòs
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada (P � 38) (P - 38)

70,0001.800,00 126.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 126.000,00

Euro
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NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.01.01 Demolicions i treballs previs 15.681,88
01.01 Demolicions i treballs previsCapítol 15.681,88

Subcapítol 01.02.01 Desmunts 66.519,10
Subcapítol 01.02.02 Terraplens 148.184,49
Subcapítol 01.02.03 Esplanada 22.455,18

01.02 Moviments de terresCapítol 237.158,77

Subcapítol 01.04.01 Materials granulars 104.551,19
Subcapítol 01.04.02 Aglomerats bituminosos 184.255,73
Subcapítol 01.04.03 Paviments viaris 649.630,00

01.04 Ferms i pavimentsCapítol 938.436,92

Subcapítol 01.05.01 Senyalització horitzontal 2.255,94
Subcapítol 01.05.02 Senyalització vertical 16.816,44

01.05 Proteccions i senyalitzacióCapítol 19.072,38

Subcapítol 01.06.01 Reposició de camins 1.863,00
01.06 Obres complementàriesCapítol 1.863,00

Subcapítol 01.08.01 Partides alçades de cobrament íntegre 40.000,00
Subcapítol 01.08.02 Partides alçades a justificar 64.272,00

01.08 Partides alçadesCapítol 104.272,00

Subcapítol 01.09.01 Residuals 129.621,08
Subcapítol 01.09.02 Pluvials 194.112,50

01.09 Xarxa de sanejamentCapítol 323.733,58

1.640.218,53

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Demolicions i treballs previs 15.681,88
Capítol 01.02 Moviments de terres 237.158,77
Capítol 01.04 Ferms i paviments 938.436,92
Capítol 01.05 Proteccions i senyalització 19.072,38
Capítol 01.06 Obres complementàries 1.863,00
Capítol 01.08 Partides alçades 104.272,00
Capítol 01.09 Xarxa de sanejament 323.733,58
Capítol 01.10 Xarxa distribució gas 62.060,54
Capítol 01.11 Xarxa distribució aigua potable 121.537,76
Capítol 01.12 Xarxa de telecomunicacions 85.534,82
Capítol 01.13 Xarxa d'enllumenat viari 55.781,42
Capítol 01.14 Obres de fàbrica 126.000,00

01 Pressupost  Variant de Castellserà. Carretera LV-3028Obra 2.091.133,07

2.091.133,07

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Variant de Castellserà. Carretera LV-3028 2.091.133,07
2.091.133,07

Euro
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2.091.133,07PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

271.847,3013,00 % Despeses generals SOBRE 2.091.133,07....................................................................................................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 2.091.133,07....................................................................................................................................125.467,98

Subtotal 2.488.448,35

18,00 % IVA SOBRE 2.488.448,35....................................................................................................................................447.920,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.936.369,05€

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

( DOS MILIONS NOU-CENTS TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC
CENTIMS )

BARCELONA, JUNY DE 2011

L´AUTOR DEL PROJECTE:

ISAAC LAHUERTA FÀBREGAS
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