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Amidaments



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

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

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

1 Avd Generalitat 3,920 36,000 141,120

2 Torrent 3,920 27,000 105,840

3 BV-2127 3,920 27,500 107,800

4 Canal 3,260 155,000 505,300

5 Passera 4,000 1,200 0,400 1,920

6 1,200 1,000 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 863,180

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

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

1 T Longitud Excavació mija

2 Canal +ODTS 245,500 6,750 1.657,125

3 T Volum

4 Bassa 61.883,000 61.883,000

TOTAL AMIDAMENT 63.540,125

2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, 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

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

1 ODTS 90,500 6,250 565,625

2 Mota bassa 1.890,000 1.890,000

TOTAL AMIDAMENT 2.455,625

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

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

1 Zona T Sup, Espessor

2 Bassa 12.355,000 0,300 3.706,500

3 Canal natural 1.642,000 0,300 492,600

4 Canal urbà 586,800 0,300 176,040

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4.375,140

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 03  CANAL

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Calaix Avd Generalitat T Sobre plànols

2 Aleta inicial esquerra 2,570 2,570

3 Calaix 164,430 164,430

4 Aleta final esquerra 2,770 2,770

5 Aleta final dreta 7,300 7,300

6 Calaix Carret Torrent T Sobre plànols

7 Aleta inicial esquerra 3,380 3,380

8 Aleta inicial dreta 12,690 12,690

9 Calaix 137,210 137,210

10 Aleta final esquerra 6,080 6,080

11 Aleta final dreta 3,290 3,290

12 Calaix BV-2127 T Sobre plànols

13 Aleta inicial esquerra 3,470 3,470

14 Aleta inicial dreta 3,820 3,820

15 Calaix 66,080 66,080

16 Aleta final esquerra 1,160 1,160

17 Aleta final dreta 4,010 4,010

18 Mur CEIP Llebeig T

19 De plànols 72,850 72,850

TOTAL AMIDAMENT 491,110

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 Calaix Avd Generalitat T Sortida càlcul

2 Aleta inicial esquerra 144,990 144,990

3 Calaix 16.176,190 16.176,190

4 Aleta final esquerra 154,640 154,640

5 Aleta final dreta 388,580 388,580

6 Calaix Carret Torrent T

7 Aleta inicial esquerra 167,400 167,400

8 Aleta inicial dreta 645,180 645,180

9 Calaix 9.566,870 9.566,870

10 Aleta final esquerra 299,430 299,430

11 Aleta final dreta 163,790 163,790

12 Calaix BV-2127 T

13 Aleta inicial esquerra 169,570 169,570

14 Aleta inicial dreta 188,160 188,160

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 3

15 Calaix 6.554,490 6.554,490

16 Aleta final esquerra 65,450 65,450

17 Aleta final dreta 203,370 203,370

18 Mur CEIP Llebeig T

19 De planols 3.408,590 3.408,590

TOTAL AMIDAMENT 38.296,700

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Avd. Generalitat 2,800 2,000 36,000 201,600

2 C del Torrent 2,800 2,000 27,000 151,200

3 BV-2127 2,800 2,000 27,500 154,000

TOTAL AMIDAMENT 506,800

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Avd. Generalitat 1,800 2,000 36,000 129,600

2 4,000 36,000 144,000

3 C del Torrent 1,800 2,000 27,000 97,200

4 4,000 27,000 108,000

5 BV-2127 1,800 2,000 27,500 99,000

6 4,000 27,500 110,000

TOTAL AMIDAMENT 687,800

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

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

1 Formigó neteja T Longitud Amplada Altura

2 Avd Generalitat 38,780 5,000 0,100 19,390

3 C Torrent 32,360 5,000 0,100 16,180

4 BV2127 15,160 5,000 0,100 7,580

5 Mur Llebeig 46,000 1,500 0,100 6,900

TOTAL AMIDAMENT 50,050

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 04  BASSA

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Vessador T Longitud Cantell Amplada A secció

2 Fonamentació 30,000 0,650 3,000 58,500

3 Vessador 30,000 7,110 213,300

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 Pilar 5,700 0,800 2,500 11,400

5 Bol esmorteidor T Longitud Cantell Amplada

6 Llossa 30,000 0,500 7,500 112,500

7 Muret 30,000 0,300 0,400 3,600

8 Murs T Longitud Cantell Amplada

9 Carregador

10 Sabata 3,000 0,650 2,200 2,000 8,580

11 Alçat 3,000 0,550 5,300 2,000 17,490

12 Contenció terres bassa

13 Sabata 7,450 0,600 3,300 2,000 29,502

14 Alçat 7,450 0,500 5,300 19,743

15 Aleta canal oest

16 Sabata 4,500 0,350 1,300 2,048

17 Alçat 4,500 0,300 2,000

18 Aleta canal est

19 Sabata 2,500 0,350 1,300

20 Alçat 2,500 0,300 2,000

21 Carregador passera torrent

22 Sabata 2,500 0,550 2,550

23 Alçat 2,500 0,550 1,000

TOTAL AMIDAMENT 476,663

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 Vessador 15.963,620 15.963,620

2 Bol esmorteidor 116,100 50,000 5.805,000

3 Carregador 796,490 2,000 1.592,980

4 Contenció bassa 1.941,820 2,000 3.883,640

5 Aleta oest 321,080 321,080

6 Aleta est 117,160 117,160

7 Carregador torrent 213,600 213,600

TOTAL AMIDAMENT 27.897,080

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Vessador 30,000 3,300 99,000

2 Carregador 4,100 5,300 2,000 43,460

3 contenció bassa 7,450 5,300 1,000 2,000 46,935

4 Aleta oest 4,500 2,000 4,500

5 Aleta est 2,500 2,000 2,500

6 Carregador canals 2,500 0,550 2,000 7,200

TOTAL AMIDAMENT 203,595

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 Carregador 3,000 2,300 2,000 13,800

2 Pilar 2,500 0,800 5,700 37,620

3 Contenció bassa 7,450 5,300 1,000 2,000 46,935

4 Aleta oest 4,500 2,000 4,500

5 Aleta est 2,500 2,000 2,500

6 Carregador canal 2,500 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 110,355

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Conducció fons 0,500 64,750 32,375

TOTAL AMIDAMENT 32,375

6 G4FR001 m2 Llossa de plaques alveolars de formigó pretensat, amb cantell 45 + 5 cm y 218 kN-m/m de moment flector últim,
recolzada directament; reblert de juntes entre plaques, zona d'enllaç amb recolzaments i capa de compresió de
formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat a central, i abocat amb cobilot, acer B500S, cuantia
de 4 kg/m2, i malla electrosoldada ME 20 x 20 D5-5 B500T 6x2.2 UNE-EN 10080; alçada de placa lliure dins a 3
m.

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

1 Passera 2,500 31,000 77,500

2 Passera torrent 2,500 12,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 107,500

7 Z1A1DR03 u Clapeta anti-retorn de polietilé d'alta densitat de 'Valvulas automàtiques Ross S.A.' model STS tipus O DN 800,
col·locada segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GD7JNT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 64,750

9 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist

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

1 Concepte T Longitud longitud perfil 

2 Vessador 30,000 5,240 157,200

TOTAL AMIDAMENT 157,200

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

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

1 Formigó neteja T Longitud Amplada Altura

2 Vessardor 30,000 1,500 0,100 4,500

3 Carregador passera 3,000 2,200 0,100 2,000 1,320

4 Murs contenció bassa 7,450 3,400 0,100 2,000 5,066

5 Aleta oest 4,500 1,300 0,100 0,585

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 6

6 Aleta est 2,500 1,300 0,100 0,325

7 Carregador torrent 2,500 1,550 0,100 2,000 0,775

8 Llossa 7,450 26,400 0,100 19,668

TOTAL AMIDAMENT 32,239

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 01  LÍNIA ELÈCTRICA

1 XPA1I004 pa Partida alçada a justificar d'estudi tècnic, tràmits i permissos companyia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA1I005 pa Partida alçada a justificar d'estintolament i col·locació de torre elèctrica incloent la connexió subterrània segons
especificacions de la companyia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 02  AIGUA POTABLE

1 XPA1I002 pa Partida alçada a justificar per maniobres i conversions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Carrer del Torrent 21,000 21,000

2 Avda Generalitat 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
240x115x100 mm, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

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

1 Carrer torrent 21,000 21,000

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 Avd Generalitat 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

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

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

1 Concepte T Longitud Amplada Altura

2 Rassa c. torrent 21,000 0,500 0,300 3,150

3 Rassa avd Generalitat 4,000 0,500 0,300 0,600

TOTAL AMIDAMENT 3,750

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Concepte T Longitud Amplada Altura

2 Rassa c. torrent 21,000 0,500 0,200 2,100

3 Rassa avd Generalitat 4,000 0,500 0,200 0,400

TOTAL AMIDAMENT 2,500

8 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Prisma sobre ODT 0,200 0,200 5,000 2,000 0,400

TOTAL AMIDAMENT 0,400

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 03  ENLLUMENTAT PÚBLIC

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

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

1 Distancia a punt connexió 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 Z1A1I006 u Peana de formigó per a columna d'enllumenat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z1A1I007 u Plantilles i espàrrecs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA1I006 pa Partida alçada a justificar de connexions a xarxa

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Concepte T Amplada Alçada Longitud

2 Escavaciór rases 0,400 0,300 35,000 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

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

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

1 Concepte T Longitud Amplada Alçada

2 Reblert rasa 35,000 0,300 0,394 4,137

TOTAL AMIDAMENT 4,137

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Concepte T Longitud Amplada Altura

2 Rassa connexió 35,000 0,500 0,200 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

8 GGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1000 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GHN32C41 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 04  XARXA PLUVIALS

1 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

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

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 Concepte T Longitud

2 Conducció a connexió a calaix 3,000 3,000

3 Desguasso plaça ajuntament 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 Concepte T Longitud Amplada

2 Rasa 3,000 0,800 2,400

TOTAL AMIDAMENT 2,400

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

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

1 Concepte T Longitud Amplada Altura Núm,

2 C Torrent 3,000 0,800 0,600 1,440

3 Ajuntament 3,000 0,800 0,600 2,000 2,880

TOTAL AMIDAMENT 4,320

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 06  URBANITZACIÓ
Titol 4 01  FERMS I PAVIMENTS

1 G9H1D114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

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

1 Concepte T Superfície Espessor Densitat

2 Avd. Generalitat 145,600 0,070 2,400 24,461

TOTAL AMIDAMENT 24,461

2 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

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

1 Concepte T Superfície Espessot Densitat

2 Avd. Generalitat 145,600 0,050 2,400 17,472

TOTAL AMIDAMENT 17,472

3 G9GAR050 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de qualsevol
gruix, reforçat amb fibres de polipropilé, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, formació de junts en
fresc i acabat reglejat

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

1 Concepte T Superfície Espessor

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 Carre Torrent 338,000 0,300 101,400

TOTAL AMIDAMENT 101,400

4 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 Tram de vorada a reposar T Longitud

2 Cunit Avd. Generalitat 19,450 19,450

TOTAL AMIDAMENT 19,450

5 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

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

1 Concepte T Longitud

2 Cunit Avd. Tarragona i Avd. Vilanova 19,450 19,450

TOTAL AMIDAMENT 19,450

6 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

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

1 Concepte T Longitud Amplada

2 Vorera Avd Generalitat 19,450 2,000 38,900

TOTAL AMIDAMENT 38,900

7 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 Concepte T Superfície Espessor

2 Avd. Generalitat 985,930 0,150 147,890

TOTAL AMIDAMENT 147,890

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

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

1 Concepte T Superfície Multiplicador

2 Avd. Generalitat 145,000 2,000 290,000

TOTAL AMIDAMENT 290,000

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 06  URBANITZACIÓ
Titol 4 02  ACABATS

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 FB120030 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de xapa d'acer S 355 de 8 mm de gruix, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclòs passamà tubular d'acer inoxidable
de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer inoxidable de D=20 mm, segons plànols. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Concepte T Longitud

2 Barana passera basa 31,000 2,000 62,000

3 Barana passera torrent 12,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

2 FQ420010 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent, inclou demolició del paviment existent, excavació,
subministrament i col·locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Restricció accès vehicles a passeres 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 Z1A1I011 m Vorada jardinera amb 'Vorada jardinera C-19' de Prefabricats CORNOSA col·locada segons plànols.

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

1 Camp fultbol 67,540 67,540

2 Ajuntament 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 130,540

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 06  URBANITZACIÓ
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ

1 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de
vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

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

1 Vorals 18,240 2,000 36,480

2 Mitjana 18,240 2,000 36,480

3 Avd Generalitat 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 80,960

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 07  PLANTACIONS

1 GR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

AMIDAMENTS Pàg.: 12

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

1 Concepte T Superfície Nº plantes m2

2 Plantació canal zona urbana 1.606,830 5,000 8.034,150

3 Plantació canal zona rural 1.527,930 5,000 7.639,650

TOTAL AMIDAMENT 15.673,800

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

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

1 bassa 11.483,770 11.483,770

2 canal 3.134,760 3.134,760

TOTAL AMIDAMENT 14.618,530

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

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

1 bassa 11.483,770 11.483,770

2 canal 3.134,760 3.134,760

TOTAL AMIDAMENT 14.618,530

4 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

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

1 Concepte T Superfície Espessor

2 Canal tram urbà 1.337,350 0,300 401,205

TOTAL AMIDAMENT 401,205

Obra 01 PRESSUPOST TFC_0001
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 08  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1I008 pa Partida alçada a justificar per gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

FB120030P-1 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de xapa d'acer S 355 de 8 mm de gruix, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclòs
passamà tubular d'acer inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer
inoxidable de D=20 mm, segons plànols. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

135,62 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FBA10110P-2 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FFB19625P-3 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

21,26 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FQ420010P-4 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent, inclou demolició del paviment existent,
excavació, subministrament i col·locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament
acabat.

91,65 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G214U020P-5 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

50,61 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G221U010P-6 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G221U012P-7 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G222U102P-8 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

G2242311P-9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G228U015P-10 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G228U020P-11 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, 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

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G228U200P-12 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,10 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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G3Z1U030P-13 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

84,36 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G450U040P-14 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 76,89 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G450U070P-15 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 96,48 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4B0U020P-16 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4D0U010P-17 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,37 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G4D0U015P-18 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,45 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G4D0U025P-19 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 59,37 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G4FR001P-20 m2 Llossa de plaques alveolars de formigó pretensat, amb cantell 45 + 5 cm y 218 kN-m/m de
moment flector últim, recolzada directament; reblert de juntes entre plaques, zona d'enllaç
amb recolzaments i capa de compresió de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/IIa fabricat a central, i abocat amb cobilot, acer B500S, cuantia de 4 kg/m2, i
malla electrosoldada ME 20 x 20 D5-5 B500T 6x2.2 UNE-EN 10080; alçada de placa lliure
dins a 3 m.

106,93 €

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G921R01JP-21 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98 % del PM

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G9650006P-22 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

23,99 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G974U020P-23 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

17,83 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G9E1U020P-24 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

29,27 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G9GAR050P-25 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, de qualsevol gruix, reforçat amb fibres de polipropilé, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, formació de junts en fresc i acabat reglejat

111,17 €

(CENT ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G9H12114P-26 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

59,06 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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G9H1D114P-27 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

55,06 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

G9J1U020P-28 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GD7JNT85P-29 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

46,24 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GDK256F2P-30 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

66,97 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GDKZ3154P-31 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

29,94 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG31450UP-32 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GGD1122EP-33 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1000
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

GHM11H22P-34 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

310,80 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GHN32C41P-35 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport

386,43 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GR3PU010P-36 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GR3PU030P-37 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

14,42 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GR6B1152P-38 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

GR720001P-39 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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HBC1A081P-40 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

OFA30400P-41 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

58,11 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

PPA0U001P-42 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

15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)

Z1A1DR03P-43 u Clapeta anti-retorn de polietilé d'alta densitat de 'Valvulas automàtiques Ross S.A.' model
STS tipus O DN 800, col·locada segons plànols

4.473,69 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

Z1A1I006P-44 u Peana de formigó per a columna d'enllumenat 22,56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

Z1A1I007P-45 u Plantilles i espàrrecs 15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Z1A1I011P-46 m Vorada jardinera amb 'Vorada jardinera C-19' de Prefabricats CORNOSA col·locada segons
plànols.

32,35 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

BARCELONA, SETEMBRE 2015

L´AUTOR DEL PROJECTE
FCO. MANUEL CASQUERO GONZALEZ
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P-1 FB120030 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de xapa d'acer S 355 de 8 mm de gruix, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclòs
passamà tubular d'acer inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer
inoxidable de D=20 mm, segons plànols. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

135,62 €

BB120030 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de xapa d'acer S 355 de 8 mm de gruix, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclòs
passamà tubular d'acer inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer
inoxidable de D=20 mm

98,55000 €

Altres conceptes 37,07000 €

P-2 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

0,42 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,06516 €

Altres conceptes 0,35484 €

P-3 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

21,26 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,28480 €

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

8,25600 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,34000 €

Altres conceptes 10,37920 €

P-4 FQ420010 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent, inclou demolició del paviment existent,
excavació, subministrament i col·locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament
acabat.

91,65 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,12912 €

BQ420010 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent 54,36000 €

Altres conceptes 37,16088 €

P-5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

50,61 €

Altres conceptes 50,61000 €

P-6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,50 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-7 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,83 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,57960 €

Altres conceptes 2,25040 €

P-8 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,29 €

Altres conceptes 6,29000 €

P-9 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

5,45 €
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Altres conceptes 5,45000 €

P-10 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

8,24 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

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

Altres conceptes 4,16250 €

P-11 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, 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

3,50 €

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

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 2,95050 €

P-12 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,10 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

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

Altres conceptes 5,78250 €

P-13 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

84,36 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

71,66250 €

Altres conceptes 12,69750 €

P-14 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 76,89 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,09200 €

Altres conceptes 12,79800 €

P-15 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 96,48 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,58700 €

Altres conceptes 19,89300 €

P-16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,88 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01190 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60900 €

Altres conceptes 0,25910 €

P-17 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,37 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20625 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,57200 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59640 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,29000 €

Altres conceptes 28,47535 €

P-18 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,45 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,57200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20625 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,59000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59640 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €

Altres conceptes 30,25535 €

P-19 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 59,37 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59640 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20625 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,38520 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,82000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,85800 €

Altres conceptes 44,09415 €

P-20 G4FR001 m2 Llossa de plaques alveolars de formigó pretensat, amb cantell 45 + 5 cm y 218 kN-m/m de
moment flector últim, recolzada directament; reblert de juntes entre plaques, zona d'enllaç
amb recolzaments i capa de compresió de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/IIa fabricat a central, i abocat amb cobilot, acer B500S, cuantia de 4 kg/m2, i
malla electrosoldada ME 20 x 20 D5-5 B500T 6x2.2 UNE-EN 10080; alçada de placa lliure
dins a 3 m.

106,93 €

Sense descomposició 106,93000 €

P-21 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98 % del PM

25,35 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 21,13700 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 4,13150 €

P-22 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

23,99 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4,70925 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14300 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,82000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,66200 €

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

Altres conceptes 11,73385 €

P-23 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

17,83 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07150 €

B060U110 m3 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 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02750 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

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

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,41800 €

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

Altres conceptes 5,74014 €

P-24 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

29,27 €

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

B060U110 m3 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 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,74350 €

Altres conceptes 13,87338 €

P-25 G9GAR050 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, de qualsevol gruix, reforçat amb fibres de polipropilé, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, formació de junts en fresc i acabat reglejat

111,17 €

B060R10C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

89,29200 €

Altres conceptes 21,87800 €

P-26 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

59,06 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració

52,81000 €

Altres conceptes 6,25000 €

P-27 G9H1D114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

55,06 €

B9H1D110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració

49,00000 €

Altres conceptes 6,06000 €

P-28 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

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

Altres conceptes 0,17400 €

P-29 GD7JNT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

46,24 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

27,51960 €

Altres conceptes 18,72040 €

P-30 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

66,97 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,26520 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,49304 €
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B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05735 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,40072 €

Altres conceptes 49,75369 €

P-31 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

29,94 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,18043 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,00000 €

Altres conceptes 14,75957 €

P-32 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari

6,88 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

2,35000 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-33 GGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1000
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,86 €

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6
mm de diàmetre, de 300 µm

8,87000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

Altres conceptes 10,06000 €

P-34 GHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

310,80 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

168,28000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,22664 €

Altres conceptes 88,35336 €

P-35 GHN32C41 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport

386,43 €

BHN32C40 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip

352,33000 €

Altres conceptes 34,10000 €

P-36 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-37 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

14,42 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,18000 €
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BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 9,39000 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-38 GR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,48 €

B0111000 m3 Aigua 0,00815 €

Altres conceptes 0,47185 €

P-39 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,19 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,14720 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 0,10980 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01640 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,26272 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

B0111000 m3 Aigua 0,02934 €

Altres conceptes 0,49214 €

P-40 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,85 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-41 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

58,11 €

B0111000 m3 Aigua 0,06194 €

BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

50,80990 €

Altres conceptes 7,23816 €

P-42 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

15.000,00 €

Sense descomposició 15.000,00000 €

P-43 Z1A1DR03 u Clapeta anti-retorn de polietilé d'alta densitat de 'Valvulas automàtiques Ross S.A.' model
STS tipus O DN 800, col·locada segons plànols

4.473,69 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 21,45000 €

BD5ZDR02 u Valvula de descarrega, tipus Clapeta antiretorn fabricada en polietileno de alta densidad. Es
subministra preparada per ancoratge amb 13 cargols tipus M12.

4.225,32000 €

Altres conceptes 226,92000 €

P-44 Z1A1I006 u Peana de formigó per a columna d'enllumenat 22,56 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

BFB1R716 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè

3,90600 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,69884 €

Altres conceptes 16,54516 €

P-45 Z1A1I007 u Plantilles i espàrrecs 15,10 €
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B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 6,60000 €

Altres conceptes 8,50000 €

P-46 Z1A1I011 m Vorada jardinera amb 'Vorada jardinera C-19' de Prefabricats CORNOSA col·locada segons
plànols.

32,35 €

B965VO01 u Vorada per jardinera model 'Bordillo jardinero C-19' de 13 cm de fon, 30cm d'alçada i 30 cm
de llargada.

6,60000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

3,22200 €

Altres conceptes 22,52800 €

BARCELONA, SETEMBRE 2015

L´AUTOR DEL PROJECTE
FCO. MANUEL CASQUERO GONZALEZ
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Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)

50,61 863,180 43.685,54

TOTAL Subcapítol 01.01.01 43.685,54

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 7)

2,83 63.540,125 179.818,55

2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, 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 - 11)

3,50 2.455,625 8.594,69

3 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 - 6)

2,50 4.375,140 10.937,85

TOTAL Subcapítol 01.01.02 199.351,09

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 03 CANAL

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)

96,48 491,110 47.382,29

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 16)

0,88 38.296,700 33.701,10

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 32,37 506,800 16.405,12

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 18) 36,45 687,800 25.070,31

5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 13)

84,36 50,050 4.222,22

TOTAL Subcapítol 01.01.03 126.781,04

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 04 BASSA

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)

96,48 476,663 45.988,45

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 16)

0,88 27.897,080 24.549,43

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 32,37 203,595 6.590,37

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 18) 36,45 110,355 4.022,44

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 14)

76,89 32,375 2.489,31

6 G4FR001 m2 Llossa de plaques alveolars de formigó pretensat, amb cantell 45 + 5
cm y 218 kN-m/m de moment flector últim, recolzada directament;
reblert de juntes entre plaques, zona d'enllaç amb recolzaments i capa
de compresió de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa
fabricat a central, i abocat amb cobilot, acer B500S, cuantia de 4
kg/m2, i malla electrosoldada ME 20 x 20 D5-5 B500T 6x2.2 UNE-EN
10080; alçada de placa lliure dins a 3 m. (P - 20)

106,93 107,500 11.494,98

7 Z1A1DR03 u Clapeta anti-retorn de polietilé d'alta densitat de 'Valvulas
automàtiques Ross S.A.' model STS tipus O DN 800, col·locada
segons plànols (P - 43)

4.473,69 1,000 4.473,69

8 GD7JNT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 29)

46,24 64,750 2.994,04

9 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 19) 59,37 157,200 9.332,96

10 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 13)

84,36 32,239 2.719,68

TOTAL Subcapítol 01.01.04 114.655,35

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS

Titol 4 01 Línia elèctrica

1 XPA1I004 pa Partida alçada a justificar d'estudi tècnic, tràmits i permissos
companyia (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

2 XPA1I005 pa Partida alçada a justificar d'estintolament i col·locació de torre elèctrica
incloent la connexió subterrània segons especificacions de la
companyia (P - 0)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 6.500,00

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS

Titol 4 02 Aigua potable

1 XPA1I002 pa Partida alçada a justificar per maniobres i conversions (P - 0) 2.000,00 1,000 2.000,00

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,85 33,000 226,05

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 30)

66,97 4,000 267,88

4 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 31)

29,94 4,000 119,76

5 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 3)

21,26 33,000 701,58

6 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

34,10 3,750 127,88

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

8,24 2,500 20,60

8 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 14)

76,89 0,400 30,76

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 3.494,51

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS

Titol 4 03 Enllumentat públic

1 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 32)

6,88 65,000 447,20

2 Z1A1I006 u Peana de formigó per a columna d'enllumenat (P - 44) 22,56 1,000 22,56

3 Z1A1I007 u Plantilles i espàrrecs (P - 45) 15,10 1,000 15,10

4 XPA1I006 pa Partida alçada a justificar de connexions a xarxa (P - 0) 1.500,00 1,000 1.500,00

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

6,29 4,200 26,42

6 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

34,10 4,137 141,07

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

8,24 3,500 28,84

8 GGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 33)

22,86 1,000 22,86

9 GHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 34)

310,80 1,000 310,80

10 GHN32C41 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 35)

386,43 1,000 386,43

TOTAL Titol 4 01.01.05.03 2.901,28

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

EUR



Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

PRESSUPOST Pàg.: 4

Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS

Titol 4 04 Xarxa pluvials

1 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 41)

58,11 9,000 522,99

2 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 9)

5,45 2,400 13,08

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

34,10 4,320 147,31

TOTAL Titol 4 01.01.05.04 683,38

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 06 URBANITZACIÓ

Titol 4 01 Ferms i paviments

1 G9H1D114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 27)

55,06 24,461 1.346,82

2 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 26)

59,06 17,472 1.031,90

3 G9GAR050 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, de qualsevol gruix, reforçat amb fibres de
polipropilé, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, formació
de junts en fresc i acabat reglejat (P - 25)

111,17 101,400 11.272,64

4 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 22)

23,99 19,450 466,61

5 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 - 23)

17,83 19,450 346,79

6 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 - 24)

29,27 38,900 1.138,60

7 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada
amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 21)

25,35 147,890 3.749,01

8 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 28) 0,36 290,000 104,40

TOTAL Titol 4 01.01.06.01 19.456,77

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 06 URBANITZACIÓ

Titol 4 02 Acabats

1 FB120030 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de xapa d'acer S 355
de 8 mm de gruix, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintada

135,62 86,000 11.663,32

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

amb dues capes de pintura esmalt, inclòs passamà tubular d'acer
inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer
inoxidable de D=20 mm, segons plànols. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 1)

2 FQ420010 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent, inclou demolició
del paviment existent, excavació, subministrament i col·locació amb
dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 4)

91,65 4,000 366,60

3 Z1A1I011 m Vorada jardinera amb 'Vorada jardinera C-19' de Prefabricats
CORNOSA col·locada segons plànols. (P - 46)

32,35 130,540 4.222,97

TOTAL Titol 4 01.01.06.02 16.252,89

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 06 URBANITZACIÓ

Titol 4 03 Senyalització

1 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 2)

0,42 80,960 34,00

TOTAL Titol 4 01.01.06.03 34,00

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 07 PLANTACIONS

1 GR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 38)

0,48 15.673,800 7.523,42

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 39)

1,19 14.618,530 17.396,05

3 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 36)

2,84 14.618,530 41.516,63

4 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs refinat manual dels talussos (P - 37)

14,42 401,205 5.785,38

TOTAL Subcapítol 01.01.07 72.221,48

Obra 01 Pressupost TFC_0001

Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats

Subcapítol 08 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE

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)

15.000,00 1,000 15.000,00

2 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)

37.593,73 1,000 37.593,73

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

3 XPA1I008 pa Partida alçada a justificar per gestió de residus (P - 0) 37.569,02 1,000 37.569,02

TOTAL Subcapítol 01.01.08 90.162,75

EUR
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Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.05.01  Línia elèctrica 6.500,00

Titol 4 01.01.05.02  Aigua potable 3.494,51

Titol 4 01.01.05.03  Enllumentat públic 2.901,28

Titol 4 01.01.05.04  Xarxa pluvials 683,38

Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 13.579,17

Titol 4 01.01.06.01  Ferms i paviments 19.456,77

Titol 4 01.01.06.02  Acabats 16.252,89

Titol 4 01.01.06.03  Senyalització 34,00

Subcapítol 01.01.06  URBANITZACIÓ 35.743,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.322,83

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

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  DEMOLICIONS I ENDERROCS 43.685,54

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 199.351,09

Subcapítol 01.01.03  CANAL 126.781,04

Subcapítol 01.01.04  BASSA 114.655,35

Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 13.579,17

Subcapítol 01.01.06  URBANITZACIÓ 35.743,66

Subcapítol 01.01.07  PLANTACIONS 72.221,48

Subcapítol 01.01.08  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE 90.162,75

Capítol 01.01  Millora endegament del torrent dels Prats 696.180,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
696.180,08

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

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

Capítol 01.01  Millora endegament del torrent dels Prats 696.180,08

Obra 01 Pressupost TFC_0001 696.180,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
696.180,08

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

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

Obra 01 Pressupost TFC_0001 696.180,08

696.180,08

euros
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Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 696.180,08

13 % Despeses Generals SOBRE 696.180,08.................................................................... 90.503,41

6 % Benefici Industrial SOBRE 696.180,08.......................................................................... 41.770,80

Subtotal 828.454,29

21 % IVA SOBRE 828.454,29............................................................................................... 173.975,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.002.429,691.002.429,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS )

BARCELONA, SETEMBRE 2015

L´AUTOR DEL PROJECTE
FCO. MANUEL CASQUERO GONZALEZ
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