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Pressupost
Projecte constructiu d´una estació de peatge al Túnel d´Horta

AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 1Data:

PRESSUPOST  001OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 01
ESBROSSADASUBCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 42.558,500

PRESSUPOST  001OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 01
DESMUNTSSUBCAPÍTULO 20

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 91.604,000

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 G221U115

AMIDAMENT DIRECTE 24.812,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 01
TERRAPLENSSUBCAPÍTULO 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2240002

AMIDAMENT DIRECTE 7.640,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 24.812,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 01
ESPLANADASUBCAPÍTULO 40

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G227U110

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 2Data:

AMIDAMENT DIRECTE 7.314,900

m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec segons les condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2 G227UA15

AMIDAMENT DIRECTE 7.314,900

PRESSUPOST  001OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 02
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

1 GD57U015

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

C#*D#*E#*F#1 628,400 2,000 1.256,800

TOTAL AMIDAMENT 1.256,800

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

2 GD5GU020

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

C#*D#*E#*F#1 Baixants 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

3 GD57U510

AMIDAMENT DIRECTE 879,700

m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

4 GD5AU040

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 3,000 6,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb junts
secs

5 GD557182

AMIDAMENT DIRECTE 381,500

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

6 GDD15095

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 3Data:

PRESSUPOST  001OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 02
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTULO 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

1 G2225223

AMIDAMENT DIRECTE 712,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

2 G228FB0F

AMIDAMENT DIRECTE 712,000

m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

3 GD78U200

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

C#*D#*E#*F#1 Obra 1 123,000 123,000

C#*D#*E#*F#2 Obra 2 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 178,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ELEMENTS PEATGECAPÍTULO 03
PLATAFORMA DE PEATGE I VIES DE CONTROLSUBCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Formació de les illetes completament acabades (inclou elements pre-fabricats de formigó, portes i altres)1 P0001

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ELEMENTS PEATGECAPÍTULO 03
MARQUESINASUBCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge mòdul marquesina1 M001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ELEMENTS PEATGECAPÍTULO 03
FONAMENTACIONS MARQUESINASUBCAPÍTULO 03

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 4Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223P31

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 8,000 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

2 G228F10F

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 13,000 234,000

TOTAL AMIDAMENT 234,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

3 G4BC3200

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 34,500 621,000

TOTAL AMIDAMENT 621,000

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 G45C17H3

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 1,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi5 G4DC1D00

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 5,900 106,200

TOTAL AMIDAMENT 106,200

PRESSUPOST  001OBRA 01
ELEMENTS PEATGECAPÍTULO 03
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONSSUBCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Maquinària expenadora de tiquet1 MA001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Instal·lacions en expenadora de tiquet2 MA002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 5Data:

u Maquinària en servidor automàtic3 MA003

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Instal·lacions en servidor automàtic4 MA004

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Antena VIA-T totalment instal·lada i provada5 MA005

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Subministrament i instal·lacions de comunicacions, sensors, semàfors, barrera, etc de la illeta6 MA006

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Subministrament i instal·lació de les cabines manual de peatge 7 MA007

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ELEMENTS PEATGECAPÍTULO 03
IL·LUMINACIÓSUBCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de
preu alt, tancada i acoblada al suport

1 FHN33L71

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

C#*D#*E#*F#1 13,000 2,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 8 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC
rígid i dau de recobriment de 45X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

2 GDG3U060

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

C#*D#*E#*F#1 628,400 2,000 1.256,800

TOTAL AMIDAMENT 1.256,800

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

3 FHM11F22

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

C#*D#*E#*F#1 13,000 2,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4 GG319194

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 6Data:

C#*D#*E#*F#1 628,400 2,000 1.256,800

TOTAL AMIDAMENT 1.256,800

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

5 FDK262M7

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

C#*D#*E#*F#1 14,000 2,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

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

6 FHGAU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTULO 04
MATERIALS GRANULARSSUBCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 4.259,600

PRESSUPOST  001OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTULO 04
MATERIALS BITUMINOSOSSUBCAPÍTULO 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G9H1U020

AMIDAMENT DIRECTE 3.003,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3.503,500

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010

AMIDAMENT DIRECTE 1.533,500

PRESSUPOST  001OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTULO 04
REGSSUBCAPÍTULO 30

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 7Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou1 G9J1U330

AMIDAMENT DIRECTE 42.596,000

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m22 G9J14J50

AMIDAMENT DIRECTE 21.298,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTULO 04
PAVIMENTS CARRILS CABINESSUBCAPÍTULO 40

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora,
ratllat mecànico-manual

1 G9GA5U45

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

C#*D#*E#*F#1 0,300 3,000 34,800 18,000 563,760

TOTAL AMIDAMENT 563,760

m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

2 G9372210

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

C#*D#*E#*F#1 0,150 3,000 34,800 18,000 281,880

TOTAL AMIDAMENT 281,880

PRESSUPOST  001OBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTULO 05
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTULO 10

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 GBB1U011

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

C#*D#*E#*F#1 R-200 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 R-301_50 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 R-307 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 R-101 2,000 2,000

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

C#*D#*E#*F#6 R-2 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/15 8Data:

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

2 GBBVU205

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

C#*D#*E#*F#1 36 senyals 60,000 1,500 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada

3 GBBVU001

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

C#*D#*E#*F#1 36 senyals 36,000 0,936 1,000 1,000 33,696

TOTAL AMIDAMENT 33,696

m Barrera rígida en forma de campana de cares rectes, tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´4 GB2C3000

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

5 G6A15400

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

C#*D#*E#*F#1 628,400 2,000 1.256,800

TOTAL AMIDAMENT 1.256,800

PRESSUPOST  001OBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTULO 05
SENYALITZACIÓ HORTIZONTALSUBCAPÍTULO 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U310

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

C#*D#*E#*F#1 linea central y arcenes 3.770,000 3.770,000

TOTAL AMIDAMENT 3.770,000

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

2 GBA33001

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

C#*D#*E#*F#1 VIA-T 40,000 4,800 4,000 768,000

C#*D#*E#*F#2 Malla triangular 40,000 0,900 24,000 864,000

TOTAL AMIDAMENT 1.632,000

EUR
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PRESSUPOST  001OBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTULO 05
BARRERES DE SEGURETATSUBCAPÍTULO 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

1 GB2AU503

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

C#*D#*E#*F#1 328,400 2,000 656,800

TOTAL AMIDAMENT 656,800

PRESSUPOST  001OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 06
RESTAURACIÓ TALUSSOSSUBCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GR3PU010

AMIDAMENT DIRECTE 10.600,000

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob2 GR3PU060

AMIDAMENT DIRECTE 5.000,000

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

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 42.000,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 06
RESTAURACIÓ ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORALSUBCAPÍTULO 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GR3PU010

AMIDAMENT DIRECTE 3.000,000

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob2 GR3PU060

AMIDAMENT DIRECTE 3.000,000

PRESSUPOST  001OBRA 01

EUR
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PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRECAPÍTULO 07

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  001OBRA 01
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats 1 XPA00SA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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.2 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per el Control de Qualitat 3 XPA000CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Pressupost
Projecte constructiu d´una estació de peatge al Túnel d´Horta
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €20,74h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,53h AjudantA013U001

 €17,34h ManobreA0140000

 €17,95h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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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

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €145,06h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

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

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

 €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

 €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

 €152,16h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €45,45h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

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

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

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €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

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €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

 €91,69h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €150,20h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey

C1B0J000

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

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

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,00m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €16,64t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
40 mm, per a formigons

B0331P10

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

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

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €3,16m3 Sòl adequat tipus 1 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra

B03DU126

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €104,18t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1,
a granel

B051A302

 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg de curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

B0552300

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

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

B055U330

 €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

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €57,38m3 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

B064300C

 €55,93m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €55,93m3 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

B064500C

 €73,71m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €62,91m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910B

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,52kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

B0811020

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €2,18m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

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

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €2,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €6,78u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

B6AZ3132

 €24,82u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

B6AZA132

 €1,03m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

B9H1U020

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

B9H1U120

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

BBM1U011
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U503

 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU612

 €24,38m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

BD52U002

 €17,77m Tub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó porósBD557100

 €6,29m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm,
sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN
1187, unió mitjançant fitting de PVC

BD5AU040

 €67,18m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

BDD153A0

 €68,80u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214M5

 €332,38m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

BFG1U320

 €1,45m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de
gruix

BG21RD10

 €4,55m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35
mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319190

 €2.484,27u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic

BHGAU010

 €94,16u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €171,80u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11F22

 €169,95u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400
W, de preu alt, tancada

BHN33L70

 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,58m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N,
additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb planta
formigonera de 60 m3/h

D054MZXK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48750/R 17,950000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,48750 4,48750
Maquinària:

1,37888/R 86,180000,016C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,55873/R 91,690000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 2,93761 2,93761
Materials:

0,160001,000000,160B0111000 =xAiguam3

19,6570017,870001,100B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

16,6400016,640001,000B0331P10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
40 mm, per a formigons

t

14,58520104,180000,140B051A302 =xCiment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1,
a granel

t

1,064001,520000,700B0811020 =xAdditiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

kg

Subtotal... 52,10620 52,10620

0,044881,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,57619

59,57619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,52m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,74500/R 17,950001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,74500 19,74500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,180001,000000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,51100 58,51100
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,197451,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,51545

79,51545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,10m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,74500/R 17,950001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,74500 19,74500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,180001,000000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,09350 61,09350

0,197451,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,09795

82,09795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,52m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,84750/R 17,950001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,84750 18,84750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,200001,000000,200B0111000 =xAiguam3

29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 86,20540 86,20540

0,188481,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,52462

106,52462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87372

0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €148,17u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262M7 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,31000/R 23,300000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

24,27600/R 17,340001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,58600 40,58600
Maquinària:

22,31000/R 44,620000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Materials:

8,8089855,930000,1575B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

68,8000068,800001,000BDK214M5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 77,60898 77,60898

0,608791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,11377

7,055695,00%DESPESES INDIRECTES

148,16946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.934,40u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge

FHGAU010 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,32000/R 24,080004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

82,60000/R 20,650004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 178,92000 178,92000
Materials:

2.484,270002.484,270001,000BHGAU010 =xArmari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic

u

94,1600094,160001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

u

32,8391882,097950,400D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2.611,26918 2.611,26918

4,473002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.794,66218

139,733115,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2.934,39529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,67u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

FHM11F22 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,60928/R 24,080000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,52540/R 20,650000,316A013H000 =xAjudant electricistah

4,33500/R 17,340000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,46968 18,46968
Maquinària:

11,94480/R 37,800000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 11,94480 11,94480
Materials:

13,5350655,930000,242B064500C =xFormigó 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

m3

171,80000171,800001,000BHM11F22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

39,8500039,850001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 225,18506 225,18506

0,277051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 255,87659

12,793835,00%DESPESES INDIRECTES

268,67041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,47u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400
W, de preu alt, tancada i acoblada al suport

FHN33L71 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63064/R 24,080000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,97395/R 20,650000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,60459 21,60459
Materials:

169,95000169,950001,000BHN33L70 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400
W, de preu alt, tancada

u

Subtotal... 169,95000 169,95000

0,324071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 191,87866

9,593935,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

201,47259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m3 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- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,24589/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30970 0,30970
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

COST DIRECTE 2,45080

0,122545,00%DESPESES INDIRECTES

2,57334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97m3 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

G221U115 Rend.: 121,500P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06326/R 23,290000,330A0112000 =xCap de collah

0,14774/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21100 0,21100
Maquinària:

0,59811/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,21547/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,62617/R 152,160000,500C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,08519/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 4,52494 4,52494

COST DIRECTE 4,73594

0,236805,00%DESPESES INDIRECTES

4,97274COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,43m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G2223P31 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86700/R 17,340000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,86700 0,86700
Maquinària:

9,05500/R 50,000000,1811C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,05500 9,05500

0,013011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,93501

0,496755,00%DESPESES INDIRECTES

10,43176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,47m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

G2225223 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17340/R 17,340000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17340 0,17340
Maquinària:

6,93387/R 145,060000,0478C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 6,93387 6,93387

0,002601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,10987

0,355495,00%DESPESES INDIRECTES

7,46536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 800,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,02244/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,02972 0,02972
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18584 0,18584
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COST DIRECTE 0,21556

0,010785,00%DESPESES INDIRECTES

0,22634COST 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- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,06362/R 17,950001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08131 0,08131
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:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 0,72266

0,036135,00%DESPESES INDIRECTES

0,75879COST 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- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,10571/R 17,950001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13268 0,13268
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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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:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 1,29255

0,064635,00%DESPESES INDIRECTES

1,35718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,53m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,11696/R 17,340001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15682 0,15682
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:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

3,792003,160001,200B03DU126 =xSòl adequat tipus 1 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra

m3

Subtotal... 3,84200 3,84200

COST DIRECTE 5,27068

0,263535,00%DESPESES INDIRECTES

5,53421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,28m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec segons les
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227UA15 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,07220/R 23,290000,0031A0112000 =xCap de collah

1,10752/R 17,950000,0617A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17972 1,17972
Maquinària:

0,87379/R 71,040000,0123C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,36704/R 59,200000,0062C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,76063/R 61,840000,0123C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,28514/R 45,990000,0062C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 2,28660 2,28660
Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

8,9452893,180000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 12,99128 12,99128

COST DIRECTE 16,45760

0,822885,00%DESPESES INDIRECTES

17,28048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,43m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM

G228F10F Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,85000/R 50,000000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,18150/R 45,450000,070C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 8,03150 8,03150

COST DIRECTE 8,03150

0,401585,00%DESPESES INDIRECTES

8,43308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,96m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM

G228FB0F Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,85000/R 50,000000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,72700/R 45,450000,060C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
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Subtotal... 7,57700 7,57700

COST DIRECTE 7,57700

0,378855,00%DESPESES INDIRECTES

7,95585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,44m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

G45C17H3 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,14300/R 17,340001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,14300 25,14300
Materials:

64,1682062,910001,020B065910B =xFormigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 64,16820 64,16820

0,628582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,93977

4,496995,00%DESPESES INDIRECTES

94,43676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3200 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25630/R 23,300000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18612/R 20,680000,009A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,44242 0,44242
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88680 0,88680

0,006641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33586

0,066795,00%DESPESES INDIRECTES

1,40265COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,60m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

G4DC1D00 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,58200/R 23,300000,540A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,16720/R 20,680000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,74920 23,74920
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,425700,430000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

2,684002,440001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,090802,270000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,84797 3,84797

0,593732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,19090

1,409555,00%DESPESES INDIRECTES

29,60045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,61m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

G6A15400 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14020/R 23,780000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,33000/R 23,300000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,83960/R 20,440000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,30980 6,30980
Materials:

3,270002,180001,500B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

2,305206,780000,340B6AZ3132 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

u

1,6629424,820000,067B6AZA132 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

u

1,2245479,515450,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 8,46268 8,46268
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0,094651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,86713

0,743365,00%DESPESES INDIRECTES

15,61048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,12821/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21139 0,21139
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:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

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

Subtotal... 18,74600 18,74600

COST DIRECTE 19,98621

0,999315,00%DESPESES INDIRECTES

20,98552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,91m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment
CEM IV/B 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora

G9372210 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93200/R 23,300000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,82070/R 17,340000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,75270 2,75270
Maquinària:

3,13680/R 78,420000,040C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 3,13680 3,13680
Materials:

62,5550059,576191,050D054MZXK =xFormigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N,
additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb planta
formigonera de 60 m3/h

m3
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Subtotal... 62,55500 62,55500

0,041291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,48579

3,424295,00%DESPESES INDIRECTES

71,91008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,33m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, ratllat mecànico-manual

G9GA5U45 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79410/R 23,300000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,16160/R 17,340000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,95570 5,95570
Maquinària:

2,58786/R 78,420000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,58786 2,58786
Materials:

77,3955073,710001,050B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 77,39550 77,39550

0,089341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,02840

4,301425,00%DESPESES INDIRECTES

90,32982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,42t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,11942 1,11942
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
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Materials:

24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

t

Subtotal... 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,82852

1,591435,00%DESPESES INDIRECTES

33,41995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,37t 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- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

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

0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,11942 1,11942
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:

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 31,77852

1,588935,00%DESPESES INDIRECTES

33,36745COST 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
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397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2

G9J14J50 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06283/R 17,950000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06283 0,06283
Maquinària:

0,09947/R 28,420000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09947 0,09947
Materials:

0,451000,410001,100B0552300 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg de curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

kg

Subtotal... 0,45100 0,45100

0,000941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,61424

0,030715,00%DESPESES INDIRECTES

0,64495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02963/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02564/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05527 0,05527
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:

0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,43784

0,021895,00%DESPESES INDIRECTES

0,45973COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,51m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2AU503 Rend.: 20,750P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,99904/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,73012/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,85157 4,85157
Maquinària:

1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 3,25952 3,25952
Materials:

24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 24,76000 24,76000

COST DIRECTE 32,87109

1,643555,00%DESPESES INDIRECTES

34,51464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,19m Barrera rígida en forma de campana de cares rectes, tipus
New Jersey, elaborada ´´in situ´´

GB2C3000 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,29600/R 20,740000,400A0121000 =xOficial 1ah

13,87200/R 17,340000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,16800 22,16800
Maquinària:

60,08000/R 150,200000,400C1B0J000 =xMaquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey

h

Subtotal... 60,08000 60,08000
Materials:

19,5092057,380000,340B064300C =xFormigó 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

m3

Subtotal... 19,50920 19,50920
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0,332521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,08972

5,104495,00%DESPESES INDIRECTES

107,19421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 630,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,09876/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05698/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19271 0,19271
Maquinària:

0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:

0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,60660 0,60660

COST DIRECTE 0,94377

0,047195,00%DESPESES INDIRECTES

0,99096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,18m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA33001 Rend.: 14,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,44429/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,56429/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,67215 8,67215
Maquinària:

0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h
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Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:

8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

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

Subtotal... 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 19,21467

0,960735,00%DESPESES INDIRECTES

20,17540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,37u 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

GBB1U011 Rend.: 4,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

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

Subtotal... 10,06750 10,06750
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 93,68438

4,684225,00%DESPESES INDIRECTES

98,36860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,62m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

GBBVU001 Rend.: 1,250P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

16,59200/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

13,87200/R 17,340001,000A0140000 =xManobreh

14,36000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 50,41360 50,41360
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Maquinària:

5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:

87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 87,40800 87,40800

COST DIRECTE 191,06720

9,553365,00%DESPESES INDIRECTES

200,62056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,74m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU205 Rend.: 17,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22000/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,14882/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,36882 2,36882
Maquinària:

0,61338/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,61338 0,61338
Materials:

31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 31,06000 31,06000

COST DIRECTE 34,04220

1,702115,00%DESPESES INDIRECTES

35,74431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,01m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb
junts secs

GD557182 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87160/R 23,300000,252A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,36968/R 17,340000,252A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 10,24128 10,24128
Materials:

4,2920257,380000,0748B064300C =xFormigó 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

m3

18,6585017,770001,050BD557100 =xTub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó porósm

Subtotal... 22,95052 22,95052

0,153621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,34542

1,667275,00%DESPESES INDIRECTES

35,01269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,03m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD57U015 Rend.: 22,500P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31053/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,84356/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,73600/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,79778/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,68787 4,68787
Maquinària:

0,50160/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,67289/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,61267/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,91133/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,69849 3,69849
Materials:

19,1100068,250000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,056501,130000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg

0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,554401,260000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,079452,270000,035B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 20,21360 20,21360

COST DIRECTE 28,59996

1,430005,00%DESPESES INDIRECTES
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30,02996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,96m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U510 Rend.: 33,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21173/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,25697/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,18364/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,54394/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,19628 3,19628
Maquinària:

0,34200/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,14061/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,41773/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,62136/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,52170 2,52170
Materials:

8,8725068,250000,130B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,024861,130000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,060501,210000,050B0A3UC10 =xClau acerkg

0,286810,430000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,189001,260000,150B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 9,47907 9,47907

COST DIRECTE 15,19705

0,759855,00%DESPESES INDIRECTES

15,95690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,88m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat
en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per
sobre del dren envoltat en geotextil

GD5AU040 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55920/R 23,300000,024A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,83232/R 17,340000,048A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,39152 1,39152
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 05/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,5756018,600000,246B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

1,578991,030001,533B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

6,604506,290001,050BD5AU040 =xTub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm,
sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN
1187, unió mitjançant fitting de PVC

m

Subtotal... 12,75909 12,75909

0,020871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,17148

0,708575,00%DESPESES INDIRECTES

14,88006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,37m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

GD5GU020 Rend.: 11,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52932/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

3,77091/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,63182/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,93205 5,93205
Maquinària:

0,42773/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,35673/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,99236/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 1,77682 1,77682
Materials:

4,7775068,250000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,3599689,990000,004B071UC01 =xMorter M-80m3

25,5990024,380001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

m

Subtotal... 30,73646 30,73646

COST DIRECTE 38,44533

1,922275,00%DESPESES INDIRECTES

40,36760COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €721,85m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD78U200 Rend.: 3,500P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,78180/R 23,290001,470A0112000 =xCap de collah

34,78394/R 20,740005,870A0121000 =xOficial 1ah

16,40520/R 19,530002,940A013U001 =xAjudanth

14,56560/R 17,340002,940A0140000 =xManobreh

20,00143/R 17,950003,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 95,53797 95,53797
Maquinària:

18,71314/R 54,580001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

1,05857/R 1,950001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,69029/R 17,280000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 24,46200 24,46200
Materials:

217,0350068,250003,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,544501,210000,450B0A3UC10 =xClau acerkg

6,020000,4300014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

4,284001,260003,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,567502,270000,250B0DZA000 =xDesencofrantl

339,02760332,380001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

m

Subtotal... 567,47860 567,47860

COST DIRECTE 687,47857

34,373935,00%DESPESES INDIRECTES

721,85250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,24m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

GDD15095 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,93600/R 17,340000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,25600 16,25600
Maquinària:

10,70880/R 44,620000,240C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 10,70880 10,70880
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

70,5390067,180001,050BDD153A0 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

m

0,57523106,524630,0054D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 71,11423 71,11423

0,243841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,32287

4,916145,00%DESPESES INDIRECTES

103,23901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,84m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 8 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de
PVC rígid i dau de recobriment de 45X28 cm de formigó
HM-20/P/20/I

GDG3U060 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,35900/R 23,300000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,98820/R 17,340000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,34720 9,34720
Materials:

5,7953857,380000,101B064300C =xFormigó 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

m3

12,180001,450008,400BG21RD10 =xTub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

m

Subtotal... 17,97538 17,97538

0,140211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,46279

1,373145,00%DESPESES INDIRECTES

28,83593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,97m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

GG319194 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56520/R 24,080000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34225/R 20,650000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,90745 2,90745
Materials:

4,641004,550001,020BG319190 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35
mm2, amb coberta del cable de PVC

m
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,64100 4,64100

0,043611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,59206

0,379605,00%DESPESES INDIRECTES

7,97166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90m3 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

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:

0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,46105 2,46105

COST DIRECTE 2,76391

0,138205,00%DESPESES INDIRECTES

2,90211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

GR3PU060 Rend.: 118,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04934/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,18636/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,23570 0,23570
Maquinària:

0,45390/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,43534/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,88924 0,88924
Materials:

0,093903,130000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt

0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,87390 0,87390
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COST DIRECTE 1,99884

0,099945,00%DESPESES INDIRECTES

2,09878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m2 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

GR720001 Rend.: 220,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:

0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:

0,018001,000000,018B0111000 =xAiguam3

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,66326 0,66326

COST DIRECTE 1,06957

0,053485,00%DESPESES INDIRECTES

1,12305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70.000,00u Subministrament i muntatge mòdul marquesinaM001 Rend.: 1,000P- 47

 €4.000,00u Maquinària expenadora de tiquetMA001 Rend.: 1,000P- 48

 €2.200,00u Instal·lacions en expenadora de tiquetMA002 Rend.: 1,000P- 49

 €4.000,00u Maquinària en servidor automàticMA003 Rend.: 1,000P- 50
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 €2.200,00u Instal·lacions en servidor automàticMA004 Rend.: 1,000P- 51

 €3.000,00u Antena VIA-T totalment instal·lada i provadaMA005 Rend.: 1,000P- 52

 €3.000,00u Subministrament i instal·lacions de comunicacions, sensors,
semàfors, barrera, etc de la illeta

MA006 Rend.: 1,000P- 53

 €15.000,00u Subministrament i instal·lació de les cabines manual de
peatge 

MA007 Rend.: 1,000P- 54

 €12.000,00u Formació de les illetes completament acabades (inclou
elements pre-fabricats de formigó, portes i altres)

P0001 Rend.: 1,000P- 55

 €30.000,00pa 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- 56

 €95.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos (3%)XPA0000I Rend.: 1,000P- 57

 €39.000,00pa Partida alçada a justificar per el Control de Qualitat XPA000CQ Rend.: 1,000P- 58
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 €130.291,43pa 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

 €50.000,00pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats XPA00SA

 €32.935,22pa 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  00101

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTULO ESBROSSADA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

42.558,5000,23 9.788,46

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.10 9.788,46

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTULO DESMUNTS20

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 - 5)

91.604,0002,57 235.422,28

2 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

24.812,0004,97 123.315,64

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.20 358.737,92

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTULO TERRAPLENS30

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 - 10)

7.640,0000,76 5.806,40

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 - 11)

24.812,0001,36 33.744,32

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.30 39.550,72

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTULO ESPLANADA40

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

7.314,9005,53 40.451,40

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
amb sòl procedent de préstec segons les condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

7.314,90017,28 126.401,47

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.40 166.852,87

EUR
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OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO DRENATGE02

SUBCAPÍTULO DRENATGE LONGITUDINAL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 36)

1.256,80030,03 37.741,70

2 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 39)

20,00040,37 807,40

3 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 37)

879,70015,96 14.040,01

4 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en
rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del
dren envoltat en geotextil (P - 38)

108,00014,88 1.607,04

5 GD557182 m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs (P - 35)

381,50035,01 13.356,32

6 GDD15095 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter mixt 1:2:10 (P - 41)

6,000103,24 619,44

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.10 68.171,91

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO DRENATGE02

SUBCAPÍTULO DRENATGE TRANSVERSAL20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 8)

712,0007,47 5.318,64

2 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 15)

712,0007,96 5.667,52

3 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 40)

178,000721,85 128.489,30

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.20 139.475,46

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO ELEMENTS PEATGE03

SUBCAPÍTULO PLATAFORMA DE PEATGE I VIES DE CONTROL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 P0001 u Formació de les illetes completament acabades (inclou elements
pre-fabricats de formigó, portes i altres) (P - 55)

18,00012.000,00 216.000,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.01 216.000,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO ELEMENTS PEATGE03

SUBCAPÍTULO MARQUESINA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M001 u Subministrament i muntatge mòdul marquesina (P - 47) 3,00070.000,00 210.000,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.02 210.000,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO ELEMENTS PEATGE03

SUBCAPÍTULO FONAMENTACIONS MARQUESINA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2223P31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 7)

144,00010,43 1.501,92

2 G228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 14)

234,0008,43 1.972,62

3 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

621,0001,40 869,40

4 G45C17H3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
16)

27,00094,44 2.549,88

5 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 18)

106,20029,60 3.143,52

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.03 10.037,34

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO ELEMENTS PEATGE03

SUBCAPÍTULO MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MA001 u Maquinària expenadora de tiquet (P - 48) 6,0004.000,00 24.000,00

2 MA002 u Instal·lacions en expenadora de tiquet (P - 49) 6,0002.200,00 13.200,00

3 MA003 u Maquinària en servidor automàtic (P - 50) 16,0004.000,00 64.000,00

4 MA004 u Instal·lacions en servidor automàtic (P - 51) 16,0002.200,00 35.200,00

5 MA005 u Antena VIA-T totalment instal·lada i provada (P - 52) 24,0003.000,00 72.000,00

6 MA006 u Subministrament i instal·lacions de comunicacions, sensors,
semàfors, barrera, etc de la illeta (P - 53)

24,0003.000,00 72.000,00

7 MA007 u Subministrament i instal·lació de les cabines manual de peatge
(P - 54)

6,00015.000,00 90.000,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.04 370.400,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO ELEMENTS PEATGE03

SUBCAPÍTULO IL·LUMINACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN33L71 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu
alt, tancada i acoblada al suport (P - 4)

26,000201,47 5.238,22

2 GDG3U060 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per
8 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau
de recobriment de 45X28 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 42)

1.256,80028,84 36.246,11

3 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 3)

26,000268,67 6.985,42

4 GG319194 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 43)

1.256,8007,97 10.016,70

5 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 1)

28,000148,17 4.148,76

6 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 2)

1,0002.934,40 2.934,40

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.05 65.569,61

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO FERMS I PAVIMENTS04

SUBCAPÍTULO MATERIALS GRANULARS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 20)

4.259,60020,99 89.409,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.04.10 89.409,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO FERMS I PAVIMENTS04

SUBCAPÍTULO MATERIALS BITUMINOSOS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 23)

3.003,00033,42 100.360,26

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 -
24)

3.503,50033,37 116.911,80

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 25) 1.533,500397,68 609.842,28

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.04.20 827.114,34

EUR
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OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO FERMS I PAVIMENTS04

SUBCAPÍTULO REGS30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 27)

42.596,0000,46 19.594,16

2 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 26)

21.298,0000,64 13.630,72

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.04.30 33.224,88

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO FERMS I PAVIMENTS04

SUBCAPÍTULO PAVIMENTS CARRILS CABINES40

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA5U45 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, ratllat
mecànico-manual (P - 22)

563,76090,33 50.924,44

2 G9372210 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM
IV/B 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P -
21)

281,88071,91 20.269,99

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.04.40 71.194,43

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05

SUBCAPÍTULO SENYALITZACIÓ VERTICAL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U011 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)

36,00098,37 3.541,32

2 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 34)

90,00035,74 3.216,60

3 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 33)

33,696200,62 6.760,09

4 GB2C3000 m Barrera rígida en forma de campana de cares rectes, tipus New
Jersey, elaborada ´´in situ´´ (P - 29)

420,000107,19 45.019,80

5 G6A15400 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7
i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a
punts singulars (P - 19)

1.256,80015,61 19.618,65

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.10 78.156,46

OBRA PRESSUPOST  00101

EUR
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CAPÍTULO SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05

SUBCAPÍTULO SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 30)

3.770,0000,99 3.732,30

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
31)

1.632,00020,18 32.933,76

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.20 36.666,06

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05

SUBCAPÍTULO BARRERES DE SEGURETAT30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 28)

656,80034,51 22.666,17

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.30 22.666,17

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL06

SUBCAPÍTULO RESTAURACIÓ TALUSSOS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 44)

10.600,0002,90 30.740,00

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 45)

5.000,0002,10 10.500,00

3 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 - 46)

42.000,0001,12 47.040,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.06.10 88.280,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL06

SUBCAPÍTULO RESTAURACIÓ ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 44)

3.000,0002,90 8.700,00

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 45)

3.000,0002,10 6.300,00

EUR
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SUBCAPÍTULOTOTAL 01.06.20 15.000,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE07

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 - 56)

1,00030.000,00 30.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.07 30.000,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA00SA pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats 
 (P - 0)

1,00050.000,00 50.000,00

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)

1,000130.291,43 130.291,43

3 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per el Control de Qualitat  (P - 58) 1,00039.000,00 39.000,00

4 XPA0000I pa Partida alçada a justificar per imprevistos (3%) (P - 57) 1,00095.000,00 95.000,00

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

1,00032.935,22 32.935,22

CAPÍTULOTOTAL 01.08 347.226,65

EUR



Pressupost
Projecte constructiu d´una estació de peatge al Túnel d´Horta

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 05/06/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €148,17uFDK262M7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 1

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €2.934,40uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 2

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €268,67uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 3

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €201,47uFHN33L71 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 400 W, de preu alt, tancada i acoblada al suport

P- 4

(DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,57m3G221U010 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- 5

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,97m3G221U115 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- 6

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €10,43m3G2223P31 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 7

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,47m3G2225223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 8

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,23m2G222U102 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 9

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

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

P- 10

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €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- 11

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,53m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 12

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,28m3G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec
segons les condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 13

(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €8,43m3G228F10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

P- 14

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,96m3G228FB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

P- 15

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €94,44m3G45C17H3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 16

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,40kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 17

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €29,60m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi

P- 18

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €15,61mG6A15400 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 19

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

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

 €71,91m3G9372210 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inclusor d'aire i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

P- 21

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €90,33m3G9GA5U45 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb estenedora, ratllat mecànico-manual

P- 22

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €33,42tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

P- 23

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €33,37tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 24

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

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

 €0,64m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1
kg/m2

P- 26

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 27
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €34,51mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 28

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €107,19mGB2C3000 Barrera rígida en forma de campana de cares rectes, tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´P- 29
(CENT SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €0,99mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 30

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €20,18m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 31

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €98,37uGBB1U011 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 TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €200,62m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 33

(DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €35,74mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 34

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €35,01mGD557182 Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
col·locat amb junts secs

P- 35

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €30,03mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 36

(TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €15,96mGD57U510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 37

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,88mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular
fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 38

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €40,37mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 39

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €721,85mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 40

(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €103,24mGDD15095 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10

P- 41

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €28,84mGDG3U060 Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 8 tubs de diàmetre 63 mm i de
gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 42

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

 €7,97mGG319194 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 43

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,90m3GR3PU010 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- 44

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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 €2,10m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 45

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €1,12m2GR720001 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- 46

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €70.000,00uM001 Subministrament i muntatge mòdul marquesinaP- 47
(SETANTA MIL EUROS)

 €4.000,00uMA001 Maquinària expenadora de tiquetP- 48
(QUATRE MIL EUROS)

 €2.200,00uMA002 Instal·lacions en expenadora de tiquetP- 49
(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

 €4.000,00uMA003 Maquinària en servidor automàticP- 50
(QUATRE MIL EUROS)

 €2.200,00uMA004 Instal·lacions en servidor automàticP- 51
(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

 €3.000,00uMA005 Antena VIA-T totalment instal·lada i provadaP- 52
(TRES MIL EUROS)

 €3.000,00uMA006 Subministrament i instal·lacions de comunicacions, sensors, semàfors, barrera, etc de la illetaP- 53
(TRES MIL EUROS)

 €15.000,00uMA007 Subministrament i instal·lació de les cabines manual de peatge P- 54
(QUINZE MIL EUROS)

 €12.000,00uP0001 Formació de les illetes completament acabades (inclou elements pre-fabricats de formigó, portes i
altres)

P- 55

(DOTZE MIL EUROS)

 €30.000,00paPPA0U001 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- 56

(TRENTA MIL EUROS)

 €95.000,00paXPA0000I Partida alçada a justificar per imprevistos (3%)P- 57
(NORANTA-CINC MIL EUROS)

 €39.000,00paXPA000CQ Partida alçada a justificar per el Control de Qualitat P- 58
(TRENTA-NOU MIL EUROS)
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uFDK262M7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 1  €148,17

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €8,80898

BDK214M5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €68,80000

Altres conceptes 70,56 €

uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 2  €2.934,40

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic

 €2.484,27000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

 €94,16000

Altres conceptes 355,97 €

uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 3  €268,67

B064500C 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

 €13,53506

BHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €171,80000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
Altres conceptes 43,48 €

uFHN33L71 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu alt, tancada i acoblada al
suport

P- 4  €201,47

BHN33L70 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu alt, tancada

 €169,95000

Altres conceptes 31,52 €

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- 5  €2,57

Altres conceptes 2,57 €

m3G221U115 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- 6  €4,97

Altres conceptes 4,97 €

m3G2223P31 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a
2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P- 7  €10,43

Altres conceptes 10,43 €

m3G2225223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 8  €7,47

Altres conceptes 7,47 €

m2G222U102 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9  €0,23
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Altres conceptes 0,23 €

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

P- 10  €0,76

B0111000 Aigua  €0,05000
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- 11  €1,36

B0111000 Aigua  €0,05000
Altres conceptes 1,31 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 12  €5,53

B0111000 Aigua  €0,05000
B03DU126 Sòl adequat tipus 1 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €3,79200

Altres conceptes 1,69 €

m3G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl
procedent de préstec segons les condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 13  €17,28

B0111000 Aigua  €0,05000
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en

sacs
 €8,94528

Altres conceptes 4,29 €

m3G228F10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 14  €8,43

Altres conceptes 8,43 €

m3G228FB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 15  €7,96

Altres conceptes 7,96 €

m3G45C17H3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 16  €94,44

B065910B Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €64,16820

Altres conceptes 30,27 €

kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 17  €1,40

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,39 €

m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

P- 18  €29,60

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42570
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
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B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,68400
B0DZA000 Desencofrant  €0,09080

Altres conceptes 25,75 €

mG6A15400 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars

P- 19  €15,61

B0A216SG Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

 €3,27000

B6AZ3132 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m  €2,30520
B6AZA132 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de

diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m
 €1,66294

Altres conceptes 8,37 €

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

P- 20  €20,99

B0111000 Aigua  €0,05000
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Altres conceptes 2,24 €

m3G9372210 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N,
additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40
mm, col·locat i vibrat amb estenedora

P- 21  €71,91

Altres conceptes 71,91 €

m3G9GA5U45 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, ratllat mecànico-manual

P- 22  €90,33

B064E26B Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €77,39550

Altres conceptes 12,93 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 23  €33,42

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 8,75 €

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

P- 24  €33,37

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 8,75 €

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 €

m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1),
amb dotació 1,1 kg/m2

P- 26  €0,64

B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

 €0,45100

Altres conceptes 0,19 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou

P- 27  €0,46
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B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Altres conceptes 0,18 €

mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 28  €34,51

BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €24,76000

Altres conceptes 9,75 €

mGB2C3000 Barrera rígida en forma de campana de cares rectes, tipus New Jersey,
elaborada ´´in situ´´

P- 29  €107,19

B064300C 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

 €19,50920

Altres conceptes 87,68 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 30  €0,99

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,55200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05460

Altres conceptes 0,38 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 31  €20,18

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,31000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 11,43 €

uGBB1U011 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  €98,37

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

 €81,01000

Altres conceptes 17,36 €

m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 33  €200,62

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

 €87,40800

Altres conceptes 113,21 €

mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 34  €35,74

BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €31,06000

Altres conceptes 4,68 €

mGD557182 Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs

P- 35  €35,01

B064300C 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

 €4,29202
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BD557100 Tub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó porós  €18,65850
Altres conceptes 12,06 €

mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 36  €30,03

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

 €19,11000

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,05650
B0A3UC10 Clau acer  €0,09075
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,32250
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,55440
B0DZA000 Desencofrant  €0,07945

Altres conceptes 9,82 €

mGD57U510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 37  €15,96

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

 €8,87250

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02486
B0A3UC10 Clau acer  €0,06050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28681
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,18900
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540

Altres conceptes 6,48 €

mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert
amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 38  €14,88

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €4,57560
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140

a 190 g/m2
 €1,57899

BD5AU040 Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons
normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de
PVC

 €6,60450

Altres conceptes 2,12 €

mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 39  €40,37

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

 €4,77750

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

40x13 cm interiors mínim
 €25,59900

Altres conceptes 9,63 €

mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 40  €721,85

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

 €217,03500

B0A3UC10 Clau acer  €0,54450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €6,02000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €4,28400
B0DZA000 Desencofrant  €0,56750
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BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

 €339,02760

Altres conceptes 154,37 €

mGDD15095 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt
1:2:10

P- 41  €103,24

BDD153A0 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de
paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

 €70,53900

Altres conceptes 32,70 €

mGDG3U060 Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 8 tubs de
diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 42  €28,84

B064300C 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

 €5,79538

BG21RD10 Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,2 mm de gruix

 €12,18000

Altres conceptes 10,86 €

mGG319194 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 43  €7,97

BG319190 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €4,64100

Altres conceptes 3,33 €

m3GR3PU010 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- 44  €2,90

Altres conceptes 2,90 €

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

P- 45  €2,10

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,09390
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,78000

Altres conceptes 1,23 €

m2GR720001 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- 46  €1,12

B0111000 Aigua  €0,01800
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,46 €

uM001 Subministrament i muntatge mòdul marquesinaP- 47  €70.000,00

Sense descomposició 70.000,00 €

uMA001 Maquinària expenadora de tiquetP- 48  €4.000,00

Sense descomposició 4.000,00 €
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uMA002 Instal·lacions en expenadora de tiquetP- 49  €2.200,00

Sense descomposició 2.200,00 €

uMA003 Maquinària en servidor automàticP- 50  €4.000,00

Sense descomposició 4.000,00 €

uMA004 Instal·lacions en servidor automàticP- 51  €2.200,00

Sense descomposició 2.200,00 €

uMA005 Antena VIA-T totalment instal·lada i provadaP- 52  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

uMA006 Subministrament i instal·lacions de comunicacions, sensors, semàfors,
barrera, etc de la illeta

P- 53  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

uMA007 Subministrament i instal·lació de les cabines manual de peatge P- 54  €15.000,00

Sense descomposició 15.000,00 €

uP0001 Formació de les illetes completament acabades (inclou elements
pre-fabricats de formigó, portes i altres)

P- 55  €12.000,00

Sense descomposició 12.000,00 €

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- 56  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

paXPA0000I Partida alçada a justificar per imprevistos (3%)P- 57  €95.000,00

Sense descomposició 95.000,00 €

paXPA000CQ Partida alçada a justificar per el Control de Qualitat P- 58  €39.000,00

Sense descomposició 39.000,00 €
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NIVELL 3: Subcapítulo Import

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

Subcapítulo 01.01.10  Esbrossada 9.788,46

Subcapítulo 01.01.20  Desmunts 358.737,92

Subcapítulo 01.01.30  Terraplens 39.550,72

Subcapítulo 01.01.40  Esplanada 166.852,87

Capítulo 01.01  Moviment de terres 574.929,97

Subcapítulo 01.02.10  Drenatge longitudinal 68.171,91

Subcapítulo 01.02.20  Drenatge transversal 139.475,46

Capítulo 01.02  Drenatge 207.647,37

Subcapítulo 01.03.01  Plataforma de peatge i vies de control 216.000,00

Subcapítulo 01.03.02  Marquesina 210.000,00

Subcapítulo 01.03.03  Fonamentacions marquesina 10.037,34

Subcapítulo 01.03.04  Maquinària i instal·lacions 370.400,00

Subcapítulo 01.03.05  Il·luminació 65.569,61

Capítulo 01.03  Elements peatge 872.006,95

Subcapítulo 01.04.10  Materials granulars 89.409,00

Subcapítulo 01.04.20  materials bituminosos 827.114,34

Subcapítulo 01.04.30  Regs 33.224,88

Subcapítulo 01.04.40  Paviments carrils cabines 71.194,43

Capítulo 01.04  Ferms i paviments 1.020.942,65

Subcapítulo 01.05.10  Senyalització Vertical 78.156,46

Subcapítulo 01.05.20  Senyalització hortizontal 36.666,06

Subcapítulo 01.05.30  Barreres de seguretat 22.666,17

Capítulo 01.05  Senyalització, abalisament i defenses 137.488,69

Subcapítulo 01.06.10  Restauració talussos 88.280,00

Subcapítulo 01.06.20  Restauració zones d'ocupació temporal 15.000,00

Capítulo 01.06  Mesures correctores d'impacte ambiental 103.280,00

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

2.916.295,63

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

NIVELL 2: Capítulo Import

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

Capítulo 01.01  Moviment de terres 574.929,97

Capítulo 01.02  Drenatge 207.647,37

Capítulo 01.03  Elements peatge 872.006,95

Capítulo 01.04  Ferms i paviments 1.020.942,65

Capítulo 01.05  Senyalització, abalisament i defenses 137.488,69

Capítulo 01.06  Mesures correctores d'impacte ambiental 103.280,00

Capítulo 01.07  Partides alçades de cobrament íntegre 30.000,00

Capítulo 01.08  Partides alçades a justificar 347.226,65

Obra 01 Pressupost 001 3.293.522,28

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

3.293.522,28

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 001 3.293.522,28

3.293.522,28

euros
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euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 3.293.522,28 €

13 % Gastos generales SOBRE 3.293.522,28.................................................................. 428.157,90 €

6 % Beneficio Industrial SOBRE 3.293.522,28................................................................. 197.611,34 €

Subtotal ............... 3.919.291,52 €

21 % IVA SOBRE 3.919.291,52........................................................................................ 823.051,22 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 4.742.342,74 €

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

( QUATRE MILIONS SET-CENTS QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )

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

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

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

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

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 4.742.342,74 €

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

( QUATRE MILIONS SET-CENTS QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )




