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4.1.- AMIDAMENTS



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
ARQUEOLOGIASUBCAPÍTOL 01
PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUESO.ELEMENTAL 01
TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada d'abonament integre per l'excavació de la zona afectada amb resultats positius als sondejos realitzats al
Jaciment de  Can Solaret, incloses les mesures de protecció o trasllat que es considerin 

1 PPAN0003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
SENYALITZACIÓ OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALSO.ELEMENTAL 01
SENYALITZACIÓ DE LES OBRESACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 PPA0U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
ESBROSSADES, ENDERROCS I DESMUNTATGESO.ELEMENTAL 03
TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G22DU120

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

C#+D#1 Rotonda 763,200 595,200 1.358,400

C#+D#2 Eix 2 625,500 131,300 756,800

C#+D#3 Eix 1-A 1.422,400 12,900 1.435,300

C#+D#4 Eix 1 15.133,200 9.769,800 24.903,000

TOTAL AMIDAMENT 28.453,500

m2 Demolició mecànica o manual de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou la part proporcional
de cates per localització de serveis i els treballs manuals per no afectar-los durant els treballs d'enderroc i els destinats a
protegir els serveis mentre aquests no siguin reposats

2 G219U030

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

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

3 G219U020

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclòs tall d'aglomerat amb disc si s'escau, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 6.472,900

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

5 G219U200

AMIDAMENT DIRECTE 506,250

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

6 G21B1004

AMIDAMENT DIRECTE 415,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

7 G21B3002

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

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

8 G21H0002

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESO.ELEMENTAL 04
TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U112

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 701,500 701,500

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 624,800 624,800

C#*D#*E#*F#3 Eix 1-A 1.283,900 1.283,900

C#*D#*E#*F#4 Eix 1 11.672,000 11.672,000

TOTAL AMIDAMENT 14.282,200

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

2 G22B0002

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 595,200 595,200

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 131,300 131,300

C#*D#*E#*F#3 Eix 1-A 12,900 12,900

C#*D#*E#*F#4 Eix 1 9.769,800 9.769,800

TOTAL AMIDAMENT 10.509,200

m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u 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

3 G226U030

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 485,000 485,000

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 57,500 57,500

C#*D#*E#*F#3 Eix 1-A 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Eix 1 7.610,400 7.610,400

TOTAL AMIDAMENT 8.158,900

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

4 G221U010

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

C#+D#1 Rotonda 229,000 178,600 407,600

C#+D#2 Eix 2 187,000 39,400 226,400

C#+D#3 Eix 1-A 426,700 3,900 430,600

C#+D#4 Eix 1 4.540,000 2.930,900 7.470,900

TOTAL AMIDAMENT 8.535,500

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
ESPLANADES, SUBBASES I BASESO.ELEMENTAL 05
FERMS GRANULARSACTIVITAT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, 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 G226U020

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

C#+D#1 Rotonda 694,900 447,900 1.142,800

C#+D#2 Eix 2 423,000 105,100 528,100

C#+D#3 Eix 1-A 741,600 0,000 741,600

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#+D#4 Eix 1 7.213,500 2.049,700 9.263,200

TOTAL AMIDAMENT 11.675,700

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 381,000 381,000

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 250,000 250,000

C#*D#*E#*F#3 Eix 1-A 661,000 661,000

C#*D#*E#*F#4 Eix 1 3.603,000 3.603,000

C#*D#*E#*F#5 Vorera 4.784,350 4.784,350

C#*D#*E#*F#6 Vial lateral 807,000 807,000

TOTAL AMIDAMENT 10.486,350

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
AFERMATSO.ELEMENTAL 06
FERMS BITUMINOSOSACTIVITAT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Mescla bituminosa en calent AC22 baseG (G -20 antic), inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U120

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

(C#+D#)*E#1 Rotonda 69,000 80,000 2,300 342,700

(C#+D#)*E#2 Eix 2 46,000 53,000 2,300 227,700

(C#+D#)*E#3 Eix 1-A 122,000 140,000 2,300 602,600

(C#+D#)*E#4 Eix 1 670,000 768,000 2,300 3.307,400

(C#+D#)*E#5 Vials laterals 0,000 0,000 2,300 0,000

TOTAL AMIDAMENT 4.480,400

t Mescla bituminosa en calent AC22 binS (S-20 antic), inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U020

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 67,000 2,300 154,100

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 45,000 2,300 103,500

C#*D#*E#*F#3 Eix 1-A 119,000 2,300 273,700

C#*D#*E#*F#4 Eix 1 658,000 2,300 1.513,400

C#*D#*E#*F#5 Vials laterals 126,000 2,300 289,800

TOTAL AMIDAMENT 2.334,500

m2 Mescla bituminosa en calent BBTM11B (M-10 antic), inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

3 G9H3U260

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

C#/D#1 Rotonda 24,000 0,030 800,000

C#/D#2 Eix 2 17,000 0,030 566,667

C#/D#3 Eix 1-A 44,000 0,030 1.466,667

C#/D#4 Eix 1 243,000 0,030 8.100,000

C#/D#5 Vials laterals 52,000 0,030 1.733,333

TOTAL AMIDAMENT 12.666,667

t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010

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

C#*D#*E#*F#1 Mescla bituminosa AC22binS 2.334,500 0,042 98,049

C#*D#*E#*F#2 Mescla bituminosa AC22baseG 4.480,400 0,039 174,736

TOTAL AMIDAMENT 272,785

t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses5 G9HA0020

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

C#*D#*E#*F#1 Mescla bituminosa BBTM 11B: dotació
60Kg/m2 i 5,5% de betu

12.666,670 0,055 0,060 41,800

TOTAL AMIDAMENT 41,800

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou6 G9J1U330

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

C#*D#*E#*F#1 sota BBTM11B 12.666,670 12.666,670

2 sota AC22binS

C#/D#3 Rotonda 67,000 0,080 837,500

C#/D#4 Eix 2 45,000 0,080 562,500

C#/D#5 Eix 1-A 119,000 0,080 1.487,500

C#/D#6 Eix 1 658,000 0,080 8.225,000

C#/D#7 Vials laterals 126,000 0,080 1.575,000

8 sota AC22baseG

C#/D#9 Rotonda 69,000 0,080 862,500

C#/D#10 Eix 2 46,000 0,080 575,000

C#/D#11 Eix 1-A 122,000 0,080 1.525,000

C#/D#12 Eix 1 670,000 0,080 8.375,000

TOTAL AMIDAMENT 36.691,670

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP7 G9J1U010

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 381,000 2,500 952,500

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 250,000 2,500 625,000

C#*D#*E#*F#3 Eix 1-A 661,000 2,500 1.652,500

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#4 Eix 1 3.603,000 2,500 9.007,500

C#*D#*E#*F#5 Vial lateral 807,000 2,500 2.017,500

TOTAL AMIDAMENT 14.255,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
PAVIMENTSO.ELEMENTAL 07
PAVIMENTSACTIVITAT 92

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió i 10 cm. de gruix i totes les feines adients

1 G9E1U020

AMIDAMENT DIRECTE 5.306,000

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

2 G9F1U010

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 282,750 282,750

C#*D#*E#*F#2 Rotonda allargada 794,500 794,500

TOTAL AMIDAMENT 1.077,250

m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

3 G9GA0004

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

C#*D#*E#*F#1 Vorera vianants 537,500 0,150 1,500 120,938

C#*D#*E#*F#2 Illetes 0,150 402,240 60,336

TOTAL AMIDAMENT 181,274

m Vorada remuntable de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

4 G96500C9

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 103,670 103,670

C#*D#*E#*F#2 Rotonda allargada 274,250 274,250

C#*D#*E#*F#3 Illetes 221,400 221,400

TOTAL AMIDAMENT 599,320

m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

5 G96500A3

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 7

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

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 84,820 84,820

C#*D#*E#*F#2 Rotonda allargada 255,400 255,400

TOTAL AMIDAMENT 340,220

m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

6 G96500C3

AMIDAMENT DIRECTE 3.579,000

m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

7 G981U006

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat,  de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

8 G981UR26

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Trasllat de escultura des de lloc actual fins l'interior de la rotonda allargada final (però retranqueijada per permetre el futur
pas del tramvia) , inclòs reposició de lluminàries i cablejats i connexions corresponents, maquinària especial per a
seccionament (si s'escau) i elevació de mòduls, fonaments definitius i neteja completta del lloc d'acopi.

9 G21X0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
SENYALITZACIÓ HORITZONTALO.ELEMENTAL 09
MARQUES VIALSACTIVITAT 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U320

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

C#*D#*E#*F#1 Linia discontínua 1.148,190 0,320 367,421

C#*D#*E#*F#2 Linia contínua 655,370 655,370

TOTAL AMIDAMENT 1.022,791

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U350

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

C#*D#*E#*F#1 Linia discontinua cedir el pas 41,000 0,800 0,400 13,120

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*E#*F#2 Linia continua 4,500 0,400

TOTAL AMIDAMENT 13,120

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

3 GBA33001

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

C#*D#*E#*F#1 Zebrejats 71,000 71,000

C#*D#*E#*F#2 Pas de zebra 124,900 124,900

C#*D#*E#*F#3 Cedir el pas 14,000 1,434 20,076

C#*D#*E#*F#4 Stop 1,000 1,230 1,230

TOTAL AMIDAMENT 217,206

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
SENYALITZACIÓ VERTICALO.ELEMENTAL 10
SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓACTIVITAT 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBB1U102

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

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

2 GBB1U111

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

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

3 GBB5U654

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

C#*D#*E#*F#1 Placa rombe 4,000 2,500 1,800 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
SENYALIZACIÓ INFORMATIVAO.ELEMENTAL 11
SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓACTIVITAT 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 9

m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

1 GBB5U950

AMIDAMENT DIRECTE 0,716

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

2 GBB5U952

AMIDAMENT DIRECTE 5,929

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

4 GBBVU105

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

5 GBBVU107

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

6 GBBVU109

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

7 GBBVU203

AMIDAMENT DIRECTE 32,700

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

8 GBBVU205

AMIDAMENT DIRECTE 16,445

m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

9 GBBVU206

AMIDAMENT DIRECTE 6,750

m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

10 GBBVU207

AMIDAMENT DIRECTE 7,250

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 10

m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

11 GBBVU208

AMIDAMENT DIRECTE 2,350

u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

12 GBB5U410

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

13 GBB5U652

AMIDAMENT DIRECTE 3,644

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

14 GBB5U653

AMIDAMENT DIRECTE 1,040

m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

15 GBB5U662

AMIDAMENT DIRECTE 0,440

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

16 GBB5U752

AMIDAMENT DIRECTE 0,850

m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

17 GBB5U951

AMIDAMENT DIRECTE 0,583

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
VIALSSUBCAPÍTOL 02
ABALISAMENT I DEFENSESO.ELEMENTAL 12
SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓACTIVITAT 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col·locada1 GBC1U151

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 11

u Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant DG classe RA3, totalment col·locada2 GBC1U260

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

3 GB2A1003

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C o similar, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

4 GB2A1021

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 03
CUNETESO.ELEMENTAL 01
DRENATGE LONGITUDINALACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

1 GD57U010

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 03
DRENS I COL.LECTORSO.ELEMENTAL 02
DRENATGE LONGITUDINALACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 1.809,650

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

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 1.573,910

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 12

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

3 GD5AR211

AMIDAMENT DIRECTE 953,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

4 GD75U010

AMIDAMENT DIRECTE 1.578,000

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

5 GD75U020

AMIDAMENT DIRECTE 434,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

6 GD75U030

AMIDAMENT DIRECTE 286,000

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

7 GD75U040

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 03
POUS I ARQUETESO.ELEMENTAL 03
DRENATGE LONGITUDINALACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 1,200 1,200 2,000 67,000 192,960

TOTAL AMIDAMENT 192,960

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

2 G228U015

AMIDAMENT DIRECTE 321,700

u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

3 GDD1U010

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 13

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 03
CONNEXIONS I BAIXANTSO.ELEMENTAL 04
DRENATGE LONGITUDINALACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Broquet per a sortida de col·lector de 0,60 m en drenatge longitudinal amb sortida sobre cuneta (CN-11), completament
acabat.

1 GD5GV009

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
MURSSUBCAPÍTOL 05
MURO.ELEMENTAL 03
MUR BARRANC DE LA MARE DE DÉU DEL CAMÍACTIVITAT 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

1 G3Z1U010

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

1 Sabata

C#*D#*E#*F#2 Mur tipus 1 4,200 5,200 4,000 87,360

C#*D#*E#*F#3 Mur tipus 2 3,200 5,200 4,000 66,560

TOTAL AMIDAMENT 153,920

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010

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

1 Alçat

C#*D#*E#*F#2 Mur tipus 1 4,500 5,000 4,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 4,500 0,500 2,000 4,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 Mur tipus 2 2,800 5,000 4,000 56,000

C#*D#*E#*F#5 2,800 0,400 2,000 4,000 8,960

6 Sabata

C#*D#*E#*F#7 Mur tipus 1 4,000 0,600 2,000 4,000 19,200

C#*D#*E#*F#8 20,000 0,600 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#9 Mur tipus 2 3,000 0,500 2,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#10 20,000 0,500 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 248,160

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U070

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 13,600

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020

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

C#*D#*E#*F#1 40 kg/m3 formigó 2,720 40,000 108,800

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 108,800

m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5 G228U060

AMIDAMENT DIRECTE 1.309,000

m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

6 GD57Ç510

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

m Imposta prefabricada de formigó en O.F. o mur, colocada i solidaritzada a l'estructura7 G4L20001

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

m2 Mur de sòl reforçat amb armadures, inclòs en formació d'estreps i aletes, amb plaques prefabricades sobre terreny natural
amb plataforma horitzontal, d'alçària superior a 3 m i fins 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra
i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra armada, segons indicacions en els plànols i
plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i solera de formigó, mesurat en projecció
vertical sobre plànol

8 G32GU030

AMIDAMENT DIRECTE 175,580

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

9 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 1.059,120

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 06
CANALITZACIONS I ARQUETESO.ELEMENTAL 01
OBRA CIVIL ENLLUMENATACTIVITAT 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 15

u Canalització elèctrica sota terres o voreres de fins a 2,00 m. de fondària, inclòs excavació de rases sigui quina sigui la
tipologia del terreny, subministrament i instal·lació de 1 tub rígid de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris i separadors,
subminstrament i disposició de sorra al voltant del tub, subministrament, estesa i piconatge de material seleccionat tipus 2
procedent de préstec per reblert de rases fins a cota superior , cintes de senyalització, comprovació de conductes,
senyalització i entibació de rases, si s'escau i  transport de productes resultants a abocador, inclòs cànon i manteniment

1 SE0C00E1

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 1 341,000 341,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 2 458,000 458,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 3 373,000 373,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 4 326,000 326,000

C#*D#*E#*F#5 Linia 5 442,000 442,000

C#*D#*E#*F#6 Linia 6 181,000 181,000

TOTAL AMIDAMENT 2.121,000

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

2 SE0C00E2

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 1 69,000 69,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 2 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 3 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 4 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#5 Linia 5 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#6 Linia 6 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 206,000

u Pericó, marc i tapa per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador amb tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

3 SE11U002

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 06
PUNTS DE LLUMO.ELEMENTAL 02
EQUIPS D'ENLUMENAT VIARIACTIVITAT 29

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Col·locació de bàcul o columna i lluminària, inclòs pletina per quadre, presa de terra i part proporcional de cablejat interior,
fonamentació de formigó HM-20 i joc de perns d'ancoratge i connexions necessàries, totalment acabada. 

1 ILP0Ç002

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

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#2 Linia 2 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 3 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 4 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#5 Linia 5 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 Linia 6 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 131,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

2 GHM1U040

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

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

C#*D#*E#*F#2 Linia 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 5 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 6 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 4,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

3 GHM1U010

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 3 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 4 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

u Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BDP791 FG 40xECO92/740 DS de 87 w o similar,inclòs cablejat
intern, connexionat i orientaciò de la lluminària

4 GPC0IL01

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 3 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 4 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint cada braç, amb base
platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

5 GHM3U120

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 5 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BGP383 1xGRN185/740 DC de 138 w o similar,inclòs cablejat
intern, connexionat i orientaciò de la lluminària

6 GPC0IL87

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 17

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

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

C#*D#*E#*F#2 Linia 2 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 5 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 6 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 69,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 06
PUNTS DE LLUMO.ELEMENTAL 02
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN ENLLUMENAT VIARIACTIVITAT 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari1 GG3809U2

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

C#+D#1 Linia 1 341,000 69,000 410,000

C#+D#2 Linia 2 458,000 24,000 482,000

C#+D#3 Linia 3 373,000 27,000 400,000

C#+D#4 Linia 4 326,000 27,000 353,000

C#+D#5 Linia 5 442,000 27,000 469,000

C#+D#6 Linia 6 181,000 24,000 205,000

TOTAL AMIDAMENT 2.319,000

u Pica per a pressa de terra d'acer cobrisada, de 2 m. de longitud i 14,6 mm de diàmetre, inclòs transport i muntatge.2 ILP0Ç004

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 GG31T544

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

C#*D#*E#*F#1 Bàculs 9 metres 50,000 9,000 450,000

C#*D#*E#*F#2 Bàculs 4 metres 81,000 4,000 324,000

TOTAL AMIDAMENT 774,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 GG31T554

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 1 430,000 430,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 3 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 5 205,000 205,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 664,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 GG31T564

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 2 149,000 149,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 4 250,000 250,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 5 103,000 103,000

TOTAL AMIDAMENT 502,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6 GG31T574

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 2 115,000 115,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 3 345,000 345,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 4 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 5 215,000 215,000

TOTAL AMIDAMENT 731,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 GG31T584

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

C#*D#*E#*F#1 Linia 2 183,000 183,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 3 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 5 132,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 339,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
TRONCCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 06
QUADRES, EQUIPS I LEGALITZACIONSO.ELEMENTAL 03
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN ENLLUMENAT VIARIACTIVITAT 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre per instal·lació de quadres d'enllumenat i connexió de canalitzacions i arquetes
d'enllumenat i circuit elèctric. Armari d'acer inoxidable col·locat sobre peana de formigó HM-20 de dimensions mínimes
3500x300mm. Inclos regulador de flux en capçalera per al doble nivell, rellotge astronòmic i programador per telecontrol.

1 PPA30001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 02
LÍNIES TELEFÒNIQUESSUBCAPÍTOL 01

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 19

LÍNIES TELEFÒNIQUES AÈRIESO.ELEMENTAL 01
SERVEIS AFECTATSACTIVITAT 60

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a reposició de les línies telefòniques aèries afectades per les obres1 XPA10003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
REVEGETACIÓCAPÍTOL 03
MILLORA AMBIENTALSUBCAPÍTOL 01
ESPÈCIES VEGETALSO.ELEMENTAL 01
REVEGETACIÓ DE SUPERFICIESACTIVITAT 45

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i plantació de Lledoner (celtis australis), incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1 GR62U115

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

C#*D#*E#*F#1 Escossells 78,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

u Subministrament i plantació de Margalló (chamaergos humilis), incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

2 GR66U312

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

C#*D#*E#*F#1 Mitjana 1 330,000 2,000 660,000

C#*D#*E#*F#2 170,000 2,000 340,000

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

u Subministrament i plantació de Gramínia (pennisetum setaceum Rubrun), incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

3 GR66U412

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

C#*D#*E#*F#1 Mitjana 1 100,000 2,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 150,000 2,000 300,000

C#*D#*E#*F#3 260,000 2,000 520,000

TOTAL AMIDAMENT 1.020,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

u Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula officinalis) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i
clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

4 GR66U612

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

C#*D#*E#*F#1 270,000 0,200 54,000

C#*D#*E#*F#2 1.900,000 0,200 380,000

TOTAL AMIDAMENT 434,000

m3 Terra vegetal procedent de la pròpia obra degudament tractat en acopi, incloent tractament i estesa sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

5 GR3PU031

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

C#*D#*E#*F#1 Talús 30.361,350 0,300 9.108,405

C#*D#*E#*F#2 Mitjana 1 233,000 0,500 1,100 128,150

C#*D#*E#*F#3 Mitjana 2 169,000 0,500 1,100 92,950

TOTAL AMIDAMENT 9.329,505

m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob6 GR3PU060

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

C#*D#*E#*F#1 Talús 30.361,350 0,300 9.108,405

C#*D#*E#*F#2 Mitjana 1 233,000 0,500 1,100 128,150

C#*D#*E#*F#3 Mitjana 2 169,000 0,500 1,100 92,950

TOTAL AMIDAMENT 9.329,505

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

7 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 30.361,350

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
REVEGETACIÓCAPÍTOL 03
MILLORA AMBIENTALSUBCAPÍTOL 01
REGO.ELEMENTAL 02
REVEGETACIÓ DE SUPERFICIESACTIVITAT 45

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 SE0C00E2

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

C#*D#*E#*F#1 Connexió canonada aigua companyia 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Creuaments 6,000 8,000 48,000

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 53,000

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

2 G222U102

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 0,500 0,500 1,250

C#*D#*E#*F#2 2.935,000 0,500 0,500 733,750

TOTAL AMIDAMENT 735,000

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

3 G228U010

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 0,500 0,300 0,750

C#*D#*E#*F#2 2.935,000 0,500 0,300 440,250

TOTAL AMIDAMENT 441,000

m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

4 F2280500

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 0,500 0,200 0,500

C#*D#*E#*F#2 2.935,000 0,500 0,200 293,500

TOTAL AMIDAMENT 294,000

m cinta senyalització  o llàmina de plàstic segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.5 FV010001

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 2.935,000 2.935,000

TOTAL AMIDAMENT 2.940,000

u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior
amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió a clavegueram
mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de
xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de
pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot
completament acabat. 

6 FDK20425

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arqueta de 80x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior
amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió a clavegueram
mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de xapa estampada
en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament
acabat.

7 FDK20415
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior
amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.

8 FDK20405

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

C#*D#*E#*F#1 Creuaments 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

9 FFB20230

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

C#*D#*E#*F#1 Connexió canonada aigua companyia 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Conducció de polietilè de 20 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

10 FFB20210

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

C#*D#*E#*F#1 Rotondes 550,000 550,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Escossells 705,000 705,000

C#*D#*E#*F#4 Mitjanes 780,000 780,000

C#*D#*E#*F#5 880,000 880,000

TOTAL AMIDAMENT 2.935,000

m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensants
integrats i disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra
l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

11 FJS50011

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

C#*D#*E#*F#1 Arbrat 78,000 78,000

C#*D#*E#*F#2 Mitjanes 1.010,000 1,000 1.010,000

C#*D#*E#*F#3 Rotondes 434,000 0,500 217,000

TOTAL AMIDAMENT 1.305,000

u Vàlvula de comporta, PN-16 i 3'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

12 FN110040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

13 FN110030

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

u Vàlvula de comporta, PN-16 i 1 1/2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

14 FN110020

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

15 FN760012

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot
inclòs completament acabat.

16 FJSB0007

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou subministrament i col·locació.Tot inclòs
completament acabat.

17 FJSZ0E00

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.

18 FG220500

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

19 FJSA0005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Connexió via radio amb mòdul tipus 'TBOS' radio+ per caixes de connexió TBOS' o equivalent. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

20 FJSA0031

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou subministrament i transport. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

21 FJSA0010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 12 estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. 

22 FJSA0022

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt muntat i provat.23 FN31V050
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTO.ELEMENTAL 01
SEGURETAT I SALUTACTIVITAT 80

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra1 PPA91004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
NETEJA FINAL D'OBRESCAPÍTOL 06
NETEJA FINAL D'OBRESSUBCAPÍTOL 01
NETEJA FINAL D'OBRESO.ELEMENTAL 01
NETEJA FINAL DE L'OBRAACTIVITAT 81

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra1 PPA14004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRES GLOBALS 01
T-312 CAMBRILSOBRA DESGLOSSADA 02
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 07
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSO.ELEMENTAL 01
NETEJA FINAL DE L'OBRAACTIVITAT 81

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra1 PPAR0004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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4.2.- ESTADÍSTICA DE PARTIDES



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

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

20,89 10.486,350 11,141 219.059,85 11,14

G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i 10 cm. de gruix i totes les
feines adients

26,00 5.306,000 7,012 137.956,00 18,15

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 baseG (G -20 antic),
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum

29,68 4.480,400 6,763 132.978,27 24,91

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70,
per a mescles bituminoses

473,45 272,785 6,564 129.150,06 31,47

G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de
secció normalitzada C3 28x17 de
peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

21,72 3.579,000 3,955 77.735,88 35,42

G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
AC22 binS (S-20 antic), inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

29,73 2.334,500 3,536 69.404,69 38,95

G226U020 m3 Esplanada amb sòl adequat tipus
1, 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

5,77 11.675,700 3,427 67.368,79 42,38

PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la gestió de
residus de l'obra

64.107,67 1,000 3,268 64.107,67 45,63

GD75U010 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

39,55 1.578,000 3,179 62.409,90 48,81

PPA91004 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per la seguretat i
salut de l'obra

54.414,55 1,000 2,7710 54.414,55 51,57

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GPC0IL87 u Subminsrament i col.locació de
lluminària tipus PHILIPS BGP383
1xGRN185/740 DC de 138 w o
similar,inclòs cablejat intern,
connexionat i orientaciò de la
lluminària

765,13 69,000 2,6811 52.793,97 54,26

G9F1U010 m2 Paviment de llambordins
prefabricats de formigó de 8 cm
de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat
i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes
les feines adients

44,63 1.077,250 2,4412 48.077,67 56,70

G221U112 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

2,58 14.282,200 1,8713 36.848,08 58,57

ILP0Ç002 u Col·locació de bàcul o columna
i lluminària, inclòs pletina
per quadre, presa de terra i
part proporcional de cablejat
interior, fonamentació de
formigó HM-20 i joc de perns
d'ancoratge i connexions
necessàries, totalment acabada.

229,82 131,000 1,5314 30.106,42 60,10

GR3PU031 m3 Terra vegetal procedent de la
pròpia obra degudament tractat
en acopi, incloent tractament i
estesa sobre talussos de
terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada,
inclòs refinat manual dels
talussos

3,05 9.329,505 1,4515 28.454,99 61,55

G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
BBTM11B (M-10 antic), inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

2,17 12.666,667 1,4016 27.486,67 62,95

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, inclòs tall
d'aglomerat amb disc si
s'escau, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,24 6.472,900 1,4017 27.445,10 64,34

G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb
polímers tipus PMB 45/80-65,
per a mescles bituminoses

624,65 41,800 1,3318 26.110,37 65,67

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GHM1U010 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica de 4,00 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de
formigó, inclosa l'execució de
la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de
l'interior del suport i
transport de terres sobrants a
l'abocador

318,78 81,000 1,3119 25.821,18 66,98

GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de
diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols

402,07 64,000 1,3120 25.732,48 68,29

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

0,84 30.361,350 1,3021 25.503,53 69,59

PPAN0003 Pa Partida alçada d'abonament
integre per l'excavació de la
zona afectada amb resultats
positius als sondejos
realitzats al Jaciment de Can
Solaret, incloses les mesures
de protecció o trasllat que es
considerin 

25.000,00 1,000 1,2722 25.000,00 70,86

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

25.000,00 1,000 1,2723 25.000,00 72,13

GPC0IL01 u Subminsrament i col.locació de
lluminària tipus PHILIPS BDP791
FG 40xECO92/740 DS de 87 w o
similar,inclòs cablejat intern,
connexionat i orientaciò de la
lluminària

305,04 81,000 1,2624 24.708,24 73,38

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

6,43 3.796,730 1,2425 24.412,97 74,62

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

SE0C00E1 u Canalització elèctrica sota
terres o voreres de fins a 2,00
m. de fondària, inclòs
excavació de rases sigui quina
sigui la tipologia del terreny,
subministrament i instal·lació
de 1 tub rígid de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris i
separadors, subminstrament i
disposició de sorra al voltant
del tub, subministrament,
estesa i piconatge de material
seleccionat tipus 2 procedent
de préstec per reblert de rases
fins a cota superior , cintes
de senyalització, comprovació
de conductes, senyalització i
entibació de rases, si s'escau
i transport de productes
resultants a abocador, inclòs
cànon i manteniment

11,21 2.121,000 1,2126 23.776,41 75,83

G32GU030 m2 Mur de sòl reforçat amb
armadures, inclòs en formació
d'estreps i aletes, amb plaques
prefabricades sobre terreny
natural amb plataforma
horitzontal, d'alçària superior
a 3 m i fins 6 m, incloent
junts, elements d'ancoratge,
sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació del
massís de terra armada, segons
indicacions en els plànols i
plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs
excepte excavació i solera de
formigó, mesurat en projecció
vertical sobre plànol

118,56 175,580 1,0627 20.816,76 76,89

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

2,29 8.535,500 0,9928 19.546,30 77,88

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

42,76 434,000 0,9429 18.557,84 78,83

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GD75U030 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

64,86 286,000 0,9430 18.549,96 79,77

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

1,89 9.329,505 0,9031 17.632,76 80,67

GD5AR211 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols

17,97 953,000 0,8732 17.125,41 81,54

G981U006 m Gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat

152,72 108,000 0,8433 16.493,76 82,38

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

88,52 181,274 0,8234 16.046,37 83,19

G96500C9 m Vorada remuntable de calçada
bicapa de secció normalitzada
C9 13x25 de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

25,64 599,320 0,7835 15.366,56 83,97

GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

6,54 2.319,000 0,7736 15.166,26 84,74

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GHM1U040 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica de 9,00 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de
formigó, inclosa l'execució de
la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de
l'interior del suport i
transport de terres sobrants a
l'abocador

452,57 31,000 0,7137 14.029,67 85,46

G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus C60BP4 TER
o C60BP3 TER sobre ferm nou

0,37 36.691,670 0,6938 13.575,92 86,15

GHM3U120 u Bácul de planxa d'acer
galvanitzat, troncocònic de dos
braços de 9,00 m d'alçària i
1,50 m de sortint cada braç,
amb base platina i porta,
col·locat sobre dau de formigó,
inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de
l'interior del suport i
transport de terres sobrants a
l'abocador

709,38 19,000 0,6939 13.478,22 86,83

G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

9,68 1.309,000 0,6440 12.671,12 87,48

G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,42 28.453,500 0,6141 11.950,47 88,08

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GR66U412 u Subministrament i plantació de
Gramínia (pennisetum setaceum
Rubrun), incloses l'excavació
del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor
de senyalització, protector de
base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

9,90 1.020,000 0,5142 10.098,00 88,60

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

1,22 8.158,900 0,5143 9.953,86 89,10

GR66U312 u Subministrament i plantació de
Margalló (chamaergos humilis),
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor de
senyalització, protector de
base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

9,90 1.000,000 0,5044 9.900,00 89,61

G21X0002 u Trasllat de escultura des de
lloc actual fins l'interior de
la rotonda allargada final
(però retranqueijada per
permetre el futur pas del
tramvia) , inclòs reposició de
lluminàries i cablejats i
connexions corresponents,
maquinària especial per a
seccionament (si s'escau) i
elevació de mòduls, fonaments
definitius i neteja completta
del lloc d'acopi.

9.500,00 1,000 0,4845 9.500,00 90,09

GG31T574 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 16
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

12,43 731,000 0,4646 9.086,33 90,55

F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció
de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment.
Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

30,14 294,000 0,4547 8.861,16 91,00

EUR

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

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

4,29 2.014,910 0,4448 8.643,96 91,44

SE11U002 u Pericó, marc i tapa per a
canalització de serveis de
40x40x60 cm de secció interior,
amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador amb
tapa de 40x40 cm, de fosa
dúctil, clase D-400, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat

258,49 33,000 0,4349 8.530,17 91,87

PPA14004 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la neteja final
dels treballs de l'obra

8.000,00 1,000 0,4150 8.000,00 92,28

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus C50BF5 IMP

0,53 14.255,000 0,3851 7.555,15 92,67

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

29,67 248,160 0,3752 7.362,91 93,04

G22B0002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

0,69 10.509,200 0,3753 7.251,35 93,41

SE0C00E2 u Canalització de serveis
executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs
cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

27,16 259,000 0,3654 7.034,44 93,77

XPA10003 pa Partida alçada a justificar per
a reposició de les línies
telefòniques aèries afectades
per les obres

7.000,00 1,000 0,3655 7.000,00 94,12

GG31T584 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 25
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

18,22 339,000 0,3156 6.176,58 94,44

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPA30001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per instal·lació de
quadres d'enllumenat i connexió
de canalitzacions i arquetes
d'enllumenat i circuit
elèctric. Armari d'acer
inoxidable col·locat sobre
peana de formigó HM-20 de
dimensions mínimes 3500x300mm.
Inclos regulador de flux en
capçalera per al doble nivell,
rellotge astronòmic i
programador per telecontrol.

3.000,00 2,000 0,3057 6.000,00 94,74

G981UR26 u Conjunt dels dos extrems de
gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat, de
15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment
acabat

306,54 18,000 0,2858 5.517,72 95,02

G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de
secció normalitzada A3 o A4
20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

15,70 340,220 0,2759 5.341,45 95,29

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

70,24 70,000 0,2560 4.916,80 95,54

GR62U115 u Subministrament i plantació de
Lledoner (celtis australis),
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor,
protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra.

58,42 78,000 0,2361 4.556,76 95,77

GG31T564 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

8,97 502,000 0,2362 4.502,94 96,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GG31T554 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,63 664,000 0,2263 4.402,32 96,23

FV010001 m cinta senyalització o llàmina
de plàstic segons companyia amb
inscripció col·locada. Tot
inclòs.

1,42 2.940,000 0,2164 4.174,80 96,44

GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

229,93 18,000 0,2165 4.138,74 96,65

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

19,03 217,206 0,2166 4.133,43 96,86

GR66U612 u Subministrament i plantació
d'espígol (Lavandula
officinalis) de 20-50 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de
base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

9,42 434,000 0,2167 4.088,28 97,07

ILP0Ç004 u Pica per a pressa de terra
d'acer cobrisada, de 2 m. de
longitud i 14,6 mm de diàmetre,
inclòs transport i muntatge.

119,86 28,000 0,1768 3.356,08 97,24

GG31T544 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 4
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,25 774,000 0,1769 3.289,50 97,41

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FFB20210 m Conducció de polietilè de 20 mm
de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de
pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials.
Tot inclòs completament acabat.

1,09 2.935,000 0,1670 3.199,15 97,57

GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de
75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, totalment col·locada

66,52 48,000 0,1671 3.192,96 97,73

G4L20001 m Imposta prefabricada de formigó
en O.F. o mur, colocada i
solidaritzada a l'estructura

80,65 34,000 0,1472 2.742,10 97,87

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

28,19 93,000 0,1373 2.621,67 98,00

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

7,39 321,700 0,1274 2.377,36 98,12

GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

388,23 5,929 0,1275 2.301,82 98,24

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

114,03 19,000 0,1176 2.166,57 98,35

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FJS50011 m Conducció de polietilè de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm
de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants
integrats i disposats cada 0,5
m., amb cabal nominal de 2,3
l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra
l'entrada d'arrels i presa
d'aigua a través de filtre de
130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació,
excavació i rebliment de rasa
de 0,1x0,1 m, i part
proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs
completament acabat.

1,64 1.305,000 0,1177 2.140,20 98,46

GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNC2/C o similar,
galvanitzada en calent,
incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

66,39 31,000 0,1078 2.058,09 98,56

FDK20415 u Arqueta de 80x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera
de formigó HM-20 amb formació
de pendents, connexió a
clavegueram mitjançant tub de
PVC de 75 mm de diàmetre,
inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa
de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues
capes de pintura d'emprimació
antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que
designi la direcció
facultativa, tot completament
acabat. 

296,76 6,000 0,0979 1.780,56 98,65

G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports

4,02 415,000 0,0880 1.668,30 98,74

GD5GV009 u Broquet per a sortida de
col·lector de 0,60 m en
drenatge longitudinal amb
sortida sobre cuneta (CN-11),
completament acabat.

535,21 3,000 0,0881 1.605,63 98,82

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

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

139,78 11,000 0,0882 1.537,58 98,90

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

171,45 8,000 0,0783 1.371,60 98,97

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

88,00 13,600 0,0684 1.196,80 99,03

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,15 1.022,791 0,0685 1.176,21 99,09

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.

7,38 153,920 0,0686 1.135,93 99,15

FN760012 u Regulador de pressió de bronze
de 2'' amb sortida de 0,5 a 5
bar, inclou subministrament,
col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs
completament acabat.

186,36 6,000 0,0687 1.118,16 99,20

GD57U010 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

20,45 52,000 0,0588 1.063,40 99,26

GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

285,81 3,644 0,0589 1.041,49 99,31

EUR
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FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides
interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera
de graves de 0,20 m de gruix
sobre una base de geotèxtil,
inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa
i bastiment de fosa, tot
completament acabat.

81,02 12,000 0,0590 972,24 99,36

FJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió
2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs
completament acabat.

150,57 6,000 0,0591 903,42 99,41

GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

26,60 32,700 0,0492 869,82 99,45

GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

133,23 6,000 0,0493 799,38 99,49

GBC1U260 u Fita de vèrtex de 120 cm de
diàmetre, per a bifurcació, amb
revestiment reflectant DG
classe RA3, totalment
col·locada

346,02 2,000 0,0494 692,04 99,53

G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

32,83 21,000 0,0495 689,43 99,56

GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

94,77 7,250 0,0396 687,08 99,60

EUR
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G219U030 m2 Demolició mecànica o manual de
voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
Inclou la part proporcional de
cates per localització de
serveis i els treballs manuals
per no afectar-los durant els
treballs d'enderroc i els
destinats a protegir els
serveis mentre aquests no
siguin reposats

5,56 105,000 0,0397 583,80 99,63

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

33,84 16,445 0,0398 556,50 99,65

GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

160,90 3,000 0,0299 482,70 99,68

FJSA0010 u Cònsola de programació via
radio, tipus 'TBOS radio+' o
equivalent, inclou
subministrament i transport.
Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

463,71 1,000 0,02100 463,71 99,70

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

56,06 8,000 0,02101 448,48 99,73

EUR
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FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de
mides interiors, amb paret de
14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera
de formigó HM-20 amb formació
de pendents, connexió a
clavegueram mitjançant tub de
PVC de 75 mm de diàmetre,
inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa
de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades,
amb frontisses i pany, i
bastiment de perfil metàl·lic,
tot acabat amb dues capes de
pintura d'emprimació
antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que
designi la direcció
facultativa, tot completament
acabat. 

430,35 1,000 0,02102 430,35 99,75

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

5,90 70,000 0,02103 413,00 99,77

GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat

59,79 6,750 0,02104 403,58 99,79

GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.

544,47 0,716 0,02105 389,84 99,81

GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m
d'amplada en coronació de mur,
amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

10,99 34,000 0,02106 373,66 99,83

EUR
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G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície

0,69 506,250 0,02107 349,31 99,85

FN31V050 u Comptador de fins a 30 m3/h.
Inclou peces especials
totalemnt muntat i provat.

343,19 1,000 0,02108 343,19 99,86

GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

130,93 2,350 0,02109 307,69 99,88

FJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS'
o equivalent, de quatre
estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

306,58 1,000 0,02110 306,58 99,89

GBB5U752 m2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

338,34 0,850 0,01111 287,59 99,91

GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada

253,61 1,040 0,01112 263,75 99,92

GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.

446,48 0,583 0,01113 260,30 99,94

EUR
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GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

245,35 1,000 0,01114 245,35 99,95

GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10
m2 i fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

395,18 0,440 0,01115 173,88 99,96

FJSA0031 u Connexió via radio amb mòdul
tipus 'TBOS' radio+ per caixes
de connexió TBOS' o equivalent.
Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. 

173,40 1,000 0,01116 173,40 99,97

FJSA0022 u Programador electrònic tipus
'dialog' o equivalent, de 12
estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs
completament acabat. 

171,75 1,000 0,01117 171,75 99,97

FN110020 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 1
1/2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs
completament acabat.

12,98 10,000 0,01118 129,80 99,98

FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i
2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs
completament acabat.

19,55 5,000 0,00119 97,75 99,99

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

0,80 108,800 0,00120 87,04 99,99

GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60
cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

75,64 1,000 0,00121 75,64 99,99

GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

3,13 13,120 0,00122 41,07 100,00

FN110040 u Vàlvula de comporta, PN-16 i
3'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs
completament acabat.

32,86 1,000 0,00123 32,86 100,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 19Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm
de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de
pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials.
Tot inclòs completament acabat.

4,62 5,000 0,00124 23,10 100,00

FG220500 m Tub corrugat per a la
distribució del cablejat
elèctric de control de les
electrovàlvules. Inclou
subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.

1,68 10,000 0,00125 16,80 100,00

FJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de
les electrovàlvules d'1,5 mm2
de secció. Inclou
subministrament i
col·locació.Tot inclòs
completament acabat.

0,95 10,000 0,00126 9,50 100,00

TOTAL: 100,001.967.294,81

EUR
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Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€30,14m3F2280500 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 1

(TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€81,02uFDK20405 Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat
i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix
sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de
fosa, tot completament acabat.

P- 2

(VUITANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€296,76uFDK20415 Arqueta de 80x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat
i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb
formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre,
inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de xapa estampada en fred i reforçades,
amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció
facultativa, tot completament acabat. 

P- 3

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€430,35uFDK20425 Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20
amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre,
inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de
pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció
facultativa, tot completament acabat. 

P- 4

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€1,09mFFB20210 Conducció de polietilè de 20 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.

P- 5

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€4,62mFFB20230 Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.

P- 6

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€1,68mFG220500 Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 7

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,64mFJS50011 Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2.
Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 8

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€306,58uFJSA0005 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 9

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€463,71uFJSA0010 Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou subministrament i
transport. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 10

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€171,75uFJSA0022 Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 12 estacions. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

P- 11

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€173,40uFJSA0031 Connexió via radio amb mòdul tipus 'TBOS' radio+ per caixes de connexió TBOS' o equivalent.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

P- 12

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€150,57uFJSB0007 Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 13

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€0,95mFJSZ0E00 Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou subministrament i
col·locació.Tot inclòs completament acabat.

P- 14

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€12,98uFN110020 Vàlvula de comporta, PN-16 i 1 1/2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 15

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€19,55uFN110030 Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 16

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€32,86uFN110040 Vàlvula de comporta, PN-16 i 3'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 17

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€343,19uFN31V050 Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt muntat i provat.P- 18
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€186,36uFN760012 Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament,
col·locació, muntatge i  part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 19

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€1,42mFV010001 cinta senyalització  o llàmina de plàstic segons companyia amb inscripció col·locada. Tot inclòs.P- 20
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,90mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 21

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€5,56m2G219U030 Demolició mecànica o manual de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou la part proporcional de cates per localització de serveis i els
treballs manuals per no afectar-los durant els treballs d'enderroc i els destinats a protegir els
serveis mentre aquests no siguin reposats

P- 22

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€4,24m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclòs tall d'aglomerat amb disc si s'escau, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 23

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€0,69m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 24

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€4,02mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

P- 25

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€32,83uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 26

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€56,06uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 27

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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€9.500,00uG21X0002 Trasllat de escultura des de lloc actual fins l'interior de la rotonda allargada final (però
retranqueijada per permetre el futur pas del tramvia) , inclòs reposició de lluminàries i cablejats i
connexions corresponents, maquinària especial per a seccionament (si s'escau) i elevació de
mòduls, fonaments definitius i neteja completta del lloc d'acopi.

P- 28

(NOU MIL CINC-CENTS EUROS)

€2,29m3G221U010 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- 29

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€2,58m3G221U112 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- 30

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€6,43m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 31

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€5,77m3G226U020 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, 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- 32

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€1,22m3G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u 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- 33

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€4,29m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 34

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€7,39m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

P- 35

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€9,68m3G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 36

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€0,69m2G22B0002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 37

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€0,42m2G22DU120 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 38

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€118,56m2G32GU030 Mur de sòl reforçat amb armadures, inclòs en formació d'estreps i aletes, amb plaques
prefabricades sobre terreny natural amb plataforma horitzontal, d'alçària superior a 3 m i fins 6 m,
incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació del massís de terra armada, segons indicacions en els plànols i plec de
condicions tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i solera de formigó, mesurat
en projecció vertical sobre plànol

P- 39

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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€7,38m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 40

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€88,00m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 41
(VUITANTA-VUIT EUROS)

€0,80kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 42
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€29,67m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 43
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€80,65mG4L20001 Imposta prefabricada de formigó en O.F. o mur, colocada i solidaritzada a l'estructuraP- 44
(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€20,89m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 45
(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€15,70mG96500A3 Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 46

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€21,72mG96500C3 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 47

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€25,64mG96500C9 Vorada remuntable de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 48

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€152,72mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 49

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€306,54uG981UR26 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

P- 50

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€26,00m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 10 cm. de gruix i totes
les feines adients

P- 51

(VINT-I-SIS EUROS)

€44,63m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 52

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€88,52m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

P- 53

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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€29,73tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC22 binS (S-20 antic), inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 54

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

€29,68tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 baseG (G -20 antic), inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 55

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€2,17m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM11B (M-10 antic), inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 56

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€473,45tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesP- 57
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€624,65tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminosesP- 58
(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€0,53m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 59
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€0,37m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nouP- 60
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€28,19mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 61

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€66,39mGB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C o similar, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 62

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€1,15mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 63

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€3,13mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 64

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€19,03m2GBA33001 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- 65

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€139,78uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 66

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€114,03uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 67

(CENT CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€75,64uGBB5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 68

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€285,81m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 69

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€253,61m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada

P- 70

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€229,93m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 71

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

€395,18m2GBB5U662 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 72

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€338,34m2GBB5U752 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 73

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€544,47m2GBB5U950 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.

P- 74

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€446,48m2GBB5U951 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

P- 75

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€388,23m2GBB5U952 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 76

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€171,45m3GBBVU001 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- 77

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€133,23uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 78

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

€160,90uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 79

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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€245,35uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 80

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€26,60mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 81

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€33,84mGBBVU205 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- 82

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€59,79mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 83

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€94,77mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 84

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€130,93mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 85

(CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€66,52uGBC1U151 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
totalment col·locada

P- 86

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€346,02uGBC1U260 Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant DG classe RA3,
totalment col·locada

P- 87

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

€10,99mGD57Ç510 Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 88

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€20,45mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 89

(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€17,97mGD5AR211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

P- 90

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€535,21uGD5GV009 Broquet per a sortida de col·lector de 0,60 m en drenatge longitudinal amb sortida sobre cuneta
(CN-11), completament acabat.

P- 91

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

€39,55mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 92

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€42,76mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

P- 93

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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€64,86mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 94

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€70,24mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

P- 95

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€402,07uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 96

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€4,25mGG31T544 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 97

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€6,63mGG31T554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 98

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€8,97mGG31T564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 99

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€12,43mGG31T574 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 100

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€18,22mGG31T584 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 101

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€6,54mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

P- 102

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€318,78uGHM1U010 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 4,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa
de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 103

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€452,57uGHM1U040 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa
de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 104

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€709,38uGHM3U120 Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de
sortint cada braç, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa
de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 105

(SET-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€305,04uGPC0IL01 Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BDP791 FG 40xECO92/740 DS de 87 w o
similar,inclòs cablejat intern, connexionat i orientaciò de la lluminària

P- 106

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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€765,13uGPC0IL87 Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BGP383 1xGRN185/740 DC de 138 w o
similar,inclòs cablejat intern, connexionat i orientaciò de la lluminària

P- 107

(SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€3,05m3GR3PU031 Terra vegetal procedent de la pròpia obra degudament tractat en acopi, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels
talussos

P- 108

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€1,89m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 109

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€58,42uGR62U115 Subministrament i plantació de Lledoner (celtis australis), incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

P- 110

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€9,90uGR66U312 Subministrament i plantació de Margalló (chamaergos humilis), incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 111

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€9,90uGR66U412 Subministrament i plantació de Gramínia (pennisetum setaceum Rubrun), incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 112

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€9,42uGR66U612 Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula officinalis) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 113

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€0,84m2GR720001 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- 114

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€229,82uILP0Ç002 Col·locació de bàcul o columna i lluminària, inclòs pletina per quadre, presa de terra i part
proporcional de cablejat interior, fonamentació de formigó HM-20 i joc de perns d'ancoratge i
connexions necessàries, totalment acabada. 

P- 115

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€119,86uILP0Ç004 Pica per a pressa de terra d'acer cobrisada, de 2 m. de longitud i 14,6 mm de diàmetre, inclòs
transport i muntatge.

P- 116

(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€25.000,00paPPA0U001 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- 117

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

€8.000,00paPPA14004 Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obraP- 118
(VUIT MIL EUROS)

€3.000,00paPPA30001 Partida alçada d'abonament íntegre per instal·lació de quadres d'enllumenat i connexió de
canalitzacions i arquetes d'enllumenat i circuit elèctric. Armari d'acer inoxidable col·locat sobre
peana de formigó HM-20 de dimensions mínimes 3500x300mm. Inclos regulador de flux en
capçalera per al doble nivell, rellotge astronòmic i programador per telecontrol.

P- 119

(TRES MIL EUROS)
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€54.414,55paPPA91004 Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obraP- 120
(CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS)

€25.000,00PaPPAN0003 Partida alçada d'abonament integre per l'excavació de la zona afectada amb resultats positius als
sondejos realitzats al Jaciment de Can Solaret, incloses les mesures de protecció o trasllat que es
considerin

P- 121

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

€64.107,67paPPAR0004 Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obraP- 122
(SEIXANTA-QUATRE MIL  CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€11,21uSE0C00E1 Canalització elèctrica sota terres o voreres de fins a 2,00 m. de fondària, inclòs excavació de rases
sigui quina sigui la tipologia del terreny, subministrament i instal·lació de 1 tub rígid de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris i separadors, subminstrament i
disposició de sorra al voltant del tub, subministrament, estesa i piconatge de material seleccionat
tipus 2 procedent de préstec per reblert de rases fins a cota superior , cintes de senyalització,
comprovació de conductes, senyalització i entibació de rases, si s'escau i transport de productes
resultants a abocador, inclòs cànon i manteniment

P- 123

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€27,16uSE0C00E2 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 124

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€258,49uSE11U002 Pericó, marc i tapa per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador amb tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil,
clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

P- 125

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

Barcelona, juny de 2016
L´Autor del Projecte

Sergio Merlos Giner
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Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

m3F2280500 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i
recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

P- 1  €30,14

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm €26,80500
Altres conceptes 3,34 €

uFDK20405 Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil,
inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.

P- 2  €81,02

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens €0,84850
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,10330

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€6,25000

B7B1I020 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 €0,14350
BDKZH5C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

€13,55000

Altres conceptes 60,12 €

uFDK20415 Arqueta de 80x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió a
clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat
amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat
final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.

P- 3  €296,76

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

€0,54749

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

€8,48167

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€14,00000

BDKZ0010 Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa, per a arqueta

€52,35000

Altres conceptes 221,38 €

uFDK20425 Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió a
clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot
completament acabat. 

P- 4  €430,35

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

€1,03300

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

€16,09660

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€26,25000

BDKZ0010 Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa, per a arqueta

€52,35000

Altres conceptes 334,62 €
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mFFB20210 Conducció de polietilè de 20 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

P- 5  €1,09

BFB20210 Tub de polietilè de 20 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10
bar de pressió nominal

€0,45900

Altres conceptes 0,63 €

mFFB20230 Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

P- 6  €4,62

BFB20230 Tub de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10
bar de pressió nominal

€2,18280

Altres conceptes 2,44 €

mFG220500 Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les
electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat.

P- 7  €1,68

BG225510 Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€0,26250

Altres conceptes 1,42 €

mFJS50011 Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m.,
amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física
contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 8  €1,64

BJS50011 Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m,
amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física
contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclou
part proporcional de peces de connexió

€0,77000

Altres conceptes 0,87 €

uFJSA0005 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 9  €306,58

BJSA0005 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions €134,29000
Altres conceptes 172,29 €

uFJSA0010 Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou
subministrament i transport. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

P- 10  €463,71

BJSA0010 Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent €345,56000
Altres conceptes 118,15 €

uFJSA0022 Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 12 estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. 

P- 11  €171,75

BJSA0022 Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 12 estacions €125,24000
Altres conceptes 46,51 €

uFJSA0031 Connexió via radio amb mòdul tipus 'TBOS' radio+ per caixes de connexió
TBOS' o equivalent. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. 

P- 12  €173,40

BJSA0031 Connexió via radio amb mòdul 'TBOS' radio+ per caixes de connexió 'TBOS' €126,44000
Altres conceptes 46,96 €

uFJSB0007 Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 13  €150,57

BJSB0007 Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou part proporcional de peces de connexió €115,72000
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Altres conceptes 34,85 €

mFJSZ0E00 Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou
subministrament i col·locació.Tot inclòs completament acabat.

P- 14  €0,95

BJSZ0E00 Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció €0,65000
Altres conceptes 0,30 €

uFN110020 Vàlvula de comporta, PN-16 i 1 1/2'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

P- 15  €12,98

BN110020 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar
de PN, de llautó

€10,91000

Altres conceptes 2,07 €

uFN110030 Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

P- 16  €19,55

BN110030 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de
PN, de llautó

€16,03000

Altres conceptes 3,52 €

uFN110040 Vàlvula de comporta, PN-16 i 3'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

P- 17  €32,86

BN110040 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de
PN, de llautó

€28,58000

Altres conceptes 4,28 €

uFN31V050 Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt muntat i
provat.

P- 18  €343,19

BN31V050 Comptador homologat per companyia de fins a 30 m3/h. Totalment col·locdat
i provat.

€320,25000

Altres conceptes 22,94 €

uFN760012 Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou
subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 19  €186,36

BN760012 Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou part
proporcional de peces de connexió

€160,35000

Altres conceptes 26,01 €

mFV010001 cinta senyalització o llàmina de plàstic segons companyia amb inscripció
col·locada. Tot inclòs.

P- 20  €1,42

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,11000
Altres conceptes 1,31 €

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

P- 21  €5,90

Altres conceptes 5,90 €

m2G219U030 Demolició mecànica o manual de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou la part
proporcional de cates per localització de serveis i els treballs manuals per no
afectar-los durant els treballs d'enderroc i els destinats a protegir els serveis
mentre aquests no siguin reposats

P- 22  €5,56

Altres conceptes 5,56 €
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m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclòs tall d'aglomerat amb disc
si s'escau, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 23  €4,24

Altres conceptes 4,24 €

m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 24  €0,69

Altres conceptes 0,69 €

mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports

P- 25  €4,02

Altres conceptes 4,02 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 26  €32,83

Altres conceptes 32,83 €

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

P- 27  €56,06

Altres conceptes 56,06 €

uG21X0002 Trasllat de escultura des de lloc actual fins l'interior de la rotonda allargada
final (però retranqueijada per permetre el futur pas del tramvia) , inclòs
reposició de lluminàries i cablejats i connexions corresponents, maquinària
especial per a seccionament (si s'escau) i elevació de mòduls, fonaments
definitius i neteja completta del lloc d'acopi.

P- 28  €9.500,00

Sense descomposició 9.500,00 €

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- 29  €2,29

Altres conceptes 2,29 €

m3G221U112 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- 30  €2,58

Altres conceptes 2,58 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 31  €6,43

Altres conceptes 6,43 €

m3G226U020 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, 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- 32  €5,77

B0111000 Aigua €0,05950
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €4,20000

Altres conceptes 1,51 €
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m3G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u 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- 33  €1,22

B0111000 Aigua €0,05950
Altres conceptes 1,16 €

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

P- 34  €4,29

B0111000 Aigua €0,05950
Altres conceptes 4,23 €

m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric.

P- 35  €7,39

B0111000 Aigua €0,05950
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €4,20000

Altres conceptes 3,13 €

m3G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 36  €9,68

B0111000 Aigua €0,05950
B03DU104 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra €7,58400

Altres conceptes 2,04 €

m2G22B0002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 37  €0,69

B0111000 Aigua €0,05950
Altres conceptes 0,63 €

m2G22DU120 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 38  €0,42

Altres conceptes 0,42 €

m2G32GU030 Mur de sòl reforçat amb armadures, inclòs en formació d'estreps i aletes, amb
plaques prefabricades sobre terreny natural amb plataforma horitzontal,
d'alçària superior a 3 m i fins 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge,
sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació del massís de terra armada, segons indicacions en els plànols i
plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i
solera de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol

P- 39  €118,56

B0111000 Aigua €0,21420
B35BU030 Placa prefabricada de formigó per a mur de sòl reforçat amb armadures

sobre terreny natural, d'alçària superior a 3,00 m i fins a 6,00 m, en forma de
creu amb elements d'ancoratge, fleix d'acer galvanitzat i junts, inclòs
transport a l'obra

€102,51000

Altres conceptes 15,84 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 40  €7,38
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€6,09105

Altres conceptes 1,29 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 41  €88,00

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

€69,53100

Altres conceptes 18,47 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

P- 42  €0,80

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,01160
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €0,64050

Altres conceptes 0,15 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 43  €29,67

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,26000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos €0,64560
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,24000
B0DZA000 Desencofrant €0,19725
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,58800

Altres conceptes 25,74 €

mG4L20001 Imposta prefabricada de formigó en O.F. o mur, colocada i solidaritzada a
l'estructura

P- 44  €80,65

Sense descomposició 80,65 €

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

P- 45  €20,89

B0111000 Aigua €0,05950
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €18,73200

Altres conceptes 2,10 €

mG96500A3 Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 46  €15,70

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

€2,60022

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,18524
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,05260
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14700
B9651UA3 Vorada de vianants A3 o A4 20 x 8 prefabricada de formigó, d'acord amb la

UNE 127340 i UNE EN 1340
€3,17100

Altres conceptes 7,70 €

mG96500C3 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 47  €21,72

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

€5,44808

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,77786
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,05260
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14700



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
B9651UC3 Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE

127340 i UNE EN 1340
€6,10050

Altres conceptes 7,35 €

mG96500C9 Vorada remuntable de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 48  €25,64

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

€5,57190

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,94718
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,05260
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14700
B9651UC9 Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE

127340 i UNE EN 1340
€9,66000

Altres conceptes 7,42 €

mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 49  €152,72

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

€13,28429

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €3,04776
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades €79,64000

Altres conceptes 56,75 €

uG981UR26 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat, de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

P- 50  €306,54

B060UR11 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra, inclòs transport a l'obra

€16,24196

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €2,53980
B981U026 Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes

flamejades
€210,24000

Altres conceptes 77,52 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i 10 cm. de gruix i totes les feines adients

P- 51  €26,00

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €0,17232
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs

transport a l'obra
€9,28650

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €2,53980
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm €6,25800

Altres conceptes 7,74 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 52  €44,63

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €0,09932
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€5,80100

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €2,60970
Altres conceptes 36,12 €
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m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 53  €88,52

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

€65,00550

B0A3UC10 Clau acer €0,32000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,10000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,24000

Altres conceptes 19,85 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC22 binS (S-20 antic), inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 54  €29,73

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

€22,31000

Altres conceptes 7,42 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 baseG (G -20 antic), inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 55  €29,68

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

€22,26000

Altres conceptes 7,42 €

m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM11B (M-10 antic), inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 56  €2,17

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

€1,76580

Altres conceptes 0,40 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesP- 57  €473,45

B055U001 Betum asfàltic tipus B 50/70 €450,90000
Altres conceptes 22,55 €

tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles
bituminoses

P- 58  €624,65

B055U010 Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM 45/80-65 €594,90000
Altres conceptes 29,75 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 59  €0,53

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP €0,44400
Altres conceptes 0,09 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3
TER sobre ferm nou

P- 60  €0,37

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o
C60BP3 TER

€0,22500

Altres conceptes 0,15 €

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

P- 61  €28,19

BBM21003 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

€22,88000

Altres conceptes 5,31 €
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mGB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C o
similar, galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 62  €66,39

Altres conceptes 66,39 €

mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 63  €1,15

Altres conceptes 1,15 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 64  €3,13

Altres conceptes 3,13 €

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- 65  €19,03

Altres conceptes 19,03 €

uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 66  €139,78

Altres conceptes 139,78 €

uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 67  €114,03

Altres conceptes 114,03 €

uGBB5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 68  €75,64

BBM5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI
classe RA2

€52,22000

Altres conceptes 23,42 €

m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 69  €285,81

BBM5U452 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2

€230,65000

Altres conceptes 55,16 €

m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

P- 70  €253,61

BBM5U453 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

€201,12000

Altres conceptes 52,49 €
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m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 71  €229,93

BBM5U454 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2

€180,86000

Altres conceptes 49,07 €

m2GBB5U662 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 72  €395,18

BBM5U462 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de
carreteres, amb revestiment reflectant HI nivell 2

€276,37000

Altres conceptes 118,81 €

m2GBB5U752 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 73  €338,34

BBM5U552 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant DG nivell 3

€279,47000

Altres conceptes 58,87 €

m2GBB5U950 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada.

P- 74  €544,47

BBM5U750 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2

€422,88000

Altres conceptes 121,59 €

m2GBB5U951 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.

P- 75  €446,48

BBM5U751 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

€364,85000

Altres conceptes 81,63 €

m2GBB5U952 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 76  €388,23

BBM5U752 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

€322,87000

Altres conceptes 65,36 €

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- 77  €171,45
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B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs

transport a l'obra
€74,29200

Altres conceptes 97,16 €

uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 78  €133,23

Altres conceptes 133,23 €

uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 79  €160,90

Altres conceptes 160,90 €

uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 80  €245,35

Altres conceptes 245,35 €

mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 81  €26,60

Altres conceptes 26,60 €

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- 82  €33,84

Altres conceptes 33,84 €

mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació
ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

P- 83  €59,79

Altres conceptes 59,79 €

mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 84  €94,77

Altres conceptes 94,77 €

mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 85  €130,93

Altres conceptes 130,93 €

uGBC1U151 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, totalment col·locada

P- 86  €66,52

BBC1U151 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

€50,64000

Altres conceptes 15,88 €

uGBC1U260 Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, totalment col·locada

P- 87  €346,02

BBC1U260 Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment
reflectant DG classe RA3

€277,13000

Altres conceptes 68,89 €

mGD57Ç510 Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 88  €10,99

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

€4,02415

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,02552
B0A3UC10 Clau acer €0,06400
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B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,28014
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,18600
B0DZA000 Desencofrant €0,05260

Altres conceptes 6,36 €

mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 89  €20,45

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

€12,38200

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,02552
B0A3UC10 Clau acer €0,06400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,28014
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,24800
B0DZA000 Desencofrant €0,05260

Altres conceptes 7,40 €

mGD5AR211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols

P- 90  €17,97

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €3,54800
B060UR11 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra, inclòs transport a l'obra

€2,57355

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1750 N

€2,46000

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

€3,13120

Altres conceptes 6,26 €

uGD5GV009 Broquet per a sortida de col·lector de 0,60 m en drenatge longitudinal amb
sortida sobre cuneta (CN-11), completament acabat.

P- 91  €535,21

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

€83,57850

Altres conceptes 451,63 €

mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, classe N
segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

P- 92  €39,55

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

€21,66850

B071U010 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €0,25947
BD75U030 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm €7,04550

Altres conceptes 10,58 €

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

P- 93  €42,76

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

€25,52440

Altres conceptes 17,24 €

mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N
segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

P- 94  €64,86
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B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs

transport a l'obra
€34,23623

B071U010 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €0,34596
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm €15,99150

Altres conceptes 14,29 €

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

P- 95  €70,24

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

€38,86670

Altres conceptes 31,37 €

uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 96  €402,07

Sense descomposició 402,07 €

mGG31T544 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 97  €4,25

BG315540 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€3,37620

Altres conceptes 0,87 €

mGG31T554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 98  €6,63

BG315550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€4,52880

Altres conceptes 2,10 €

mGG31T564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 99  €8,97

BG315560 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€6,76260

Altres conceptes 2,21 €

mGG31T574 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 100  €12,43

BG315570 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€9,60840

Altres conceptes 2,82 €

mGG31T584 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 101  €18,22

BG315580 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€15,12660

Altres conceptes 3,09 €

mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

P- 102  €6,54

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €1,31000
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BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,16128

Altres conceptes 5,07 €

uGHM1U010 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 4,00 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 103  €318,78

B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

€15,18975

BG21U032 Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

€0,71500

BG22U100 Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

€1,87000

BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€3,21600

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €2,62000
BG3ZU010 Terminal per a cable de coure de 35 mm2 €5,40000
BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades €11,36000
BGD2U010 Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm €12,20000
BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld €1,22000
BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi €0,67000
BHM1U010 Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 4 m d'alçaria,

planxa de 3 mm, amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigó

€163,71000

BHMZU010 Conjunt de quatre perns per a cimentació €16,61000
Altres conceptes 84,00 €

uGHM1U040 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 104  €452,57

B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

€36,45540

BG21U032 Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

€0,85800

BG22U100 Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

€2,24400

BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€7,23600

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €3,14400
BG3ZU010 Terminal per a cable de coure de 35 mm2 €5,40000
BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades €11,36000
BGD2U010 Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm €12,20000
BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld €1,22000
BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi €0,67000
BHM1U040 Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 9 m d'alçaria,

planxa de 4 mm, amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigó.

€245,95000

BHMZU010 Conjunt de quatre perns per a cimentació €16,61000
Altres conceptes 109,22 €
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uGHM3U120 Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 9,00 m
d'alçària i 1,50 m de sortint cada braç, amb base platina i porta, col·locat
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 105  €709,38

B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

€36,45540

BG21U032 Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

€0,85800

BG22U100 Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

€2,24400

BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€14,74000

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €3,14400
BG3ZU010 Terminal per a cable de coure de 35 mm2 €5,40000
BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades €11,36000
BGD2U010 Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm €12,20000
BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld €1,22000
BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi €0,67000
BHM3U120 Bàcul metàl·lic doble troncocònic totalment galvanitzat de 9,00 m d'alçària i

1,50 m de sortint cada braç, planxa de 3 mm, amb base platina, per anar
muntat amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó

€423,24000

BHMZU010 Conjunt de quatre perns per a cimentació €16,61000
Altres conceptes 181,24 €

uGPC0IL01 Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BDP791 FG
40xECO92/740 DS de 87 w o similar,inclòs cablejat intern, connexionat i
orientaciò de la lluminària

P- 106  €305,04

Sense descomposició 305,04 €

uGPC0IL87 Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BGP383
1xGRN185/740 DC de 138 w o similar,inclòs cablejat intern, connexionat i
orientaciò de la lluminària

P- 107  €765,13

Sense descomposició 765,13 €

m3GR3PU031 Terra vegetal procedent de la pròpia obra degudament tractat en acopi,
incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

P- 108  €3,05

BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics €0,40000
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble €0,20000

Altres conceptes 2,45 €

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

P- 109  €1,89

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost €0,08520
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble €0,80000

Altres conceptes 1,00 €

uGR62U115 Subministrament i plantació de Lledoner (celtis australis), incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra.

P- 110  €58,42

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,11324

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,13860
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BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,11310
BR431015 Subministrament de  Lledoner (celtis australis) €44,00000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a

la subjecció, posat en obra
€1,37000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

€1,29000

Altres conceptes 11,40 €

uGR66U312 Subministrament i plantació de Margalló (chamaergos humilis), incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 111  €9,90

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,08493

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,02079
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,04350
BR4A3012 Subministrament de Margalló (chamaergos humilis) €3,14000
BR821001 Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en

obra
€0,01000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

€0,92000

Altres conceptes 5,68 €

uGR66U412 Subministrament i plantació de Gramínia (pennisetum setaceum Rubrun),
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 112  €9,90

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,08493

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,02079
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,04350
BR4G0001 Subministrament de Gramínia (pennisetum setaceum Rubrun) €3,14000
BR821001 Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en

obra
€0,01000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

€0,92000

Altres conceptes 5,68 €

uGR66U612 Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula officinalis) de 20-50 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

P- 113  €9,42

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

€0,08493

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,02079
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR €0,04300
BR4G1012 Subministrament d'espígol (Lavandula officinalis) de 20-50 cm d'alçària, nº

ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
€2,69000

BR821001 Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en
obra

€0,01000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

€0,92000

Altres conceptes 5,65 €
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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- 114  €0,84

B0111000 Aigua €0,02142
BR34J000 Bioactivador microbià €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,26272
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,01740
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,14720
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
€0,10920

Altres conceptes 0,15 €

uILP0Ç002 Col·locació de bàcul o columna i lluminària, inclòs pletina per quadre, presa
de terra i part proporcional de cablejat interior, fonamentació de formigó
HM-20 i joc de perns d'ancoratge i connexions necessàries, totalment
acabada.

P- 115  €229,82

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€62,55792

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,67628
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €35,57520
BG31280U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1

kV 2x25 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

€107,80000

Altres conceptes 23,21 €

uILP0Ç004 Pica per a pressa de terra d'acer cobrisada, de 2 m. de longitud i 14,6 mm de
diàmetre, inclòs transport i muntatge.

P- 116  €119,86

BGD1ZZZ1 Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb accessoris per a
connectar al cable guarda i baixant protegida amb tub d'acer i cable de Cu de
95 mm2 i 0,6/1 kV

€94,97000

Altres conceptes 24,89 €

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- 117  €25.000,00

Sense descomposició 25.000,00 €

paPPA14004 Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obraP- 118  €8.000,00

Sense descomposició 8.000,00 €

paPPA30001 Partida alçada d'abonament íntegre per instal·lació de quadres d'enllumenat i
connexió de canalitzacions i arquetes d'enllumenat i circuit elèctric. Armari
d'acer inoxidable col·locat sobre peana de formigó HM-20 de dimensions
mínimes 3500x300mm. Inclos regulador de flux en capçalera per al doble
nivell, rellotge astronòmic i programador per telecontrol.

P- 119  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

paPPA91004 Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obraP- 120  €54.414,55

Sense descomposició 54.414,55 €

PaPPAN0003 Partida alçada d'abonament integre per l'excavació de la zona afectada amb
resultats positius als sondejos realitzats al Jaciment de Can Solaret, incloses
les mesures de protecció o trasllat que es considerin 

P- 121  €25.000,00

Sense descomposició 25.000,00 €

paPPAR0004 Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obraP- 122  €64.107,67

Sense descomposició 64.107,67 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

uSE0C00E1 Canalització elèctrica sota terres o voreres de fins a 2,00 m. de fondària,
inclòs excavació de rases sigui quina sigui la tipologia del terreny,
subministrament i instal·lació de 1 tub rígid de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris i separadors, subminstrament i disposició de sorra
al voltant del tub, subministrament, estesa i piconatge de material seleccionat
tipus 2 procedent de préstec per reblert de rases fins a cota superior , cintes
de senyalització, comprovació de conductes, senyalització i entibació de
rases, si s'escau i transport de productes resultants a abocador, inclòs cànon
i manteniment

P- 123  €11,21

Sense descomposició 11,21 €

uSE0C00E2 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 124  €27,16

Sense descomposició 27,16 €

uSE11U002 Pericó, marc i tapa per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador amb tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase
D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

P- 125  €258,49

Sense descomposició 258,49 €

Barcelona, juny de 2016
L´Autor del Projecte

Sergio Merlos Giner
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4.5.- PRESSUPOSTOS PARCIALS



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL ARQUEOLOGIA01
O.ELEMENTAL PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES01
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAN0003 Pa Partida alçada d'abonament integre per l'excavació de la zona
afectada amb resultats positius als sondejos realitzats al
Jaciment de Can Solaret, incloses les mesures de protecció o
trasllat que es considerin  (P - 121)

1,00025.000,00 25.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.01.01.02 TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS 25.000,00

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL SENYALITZACIÓ OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALS01
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ DE LES OBRES01

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 - 117)

1,00025.000,00 25.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.01.01 25.000,00

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL ESBROSSADES, ENDERROCS I DESMUNTATGES03
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 38)

28.453,5000,42 11.950,47

2 G219U030 m2 Demolició mecànica o manual de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou la part proporcional de cates
per localització de serveis i els treballs manuals per no afectar-los
durant els treballs d'enderroc i els destinats a protegir els serveis
mentre aquests no siguin reposats
 (P - 22)

105,0005,56 583,80

3 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 21)

70,0005,90 413,00

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclòs tall
d'aglomerat amb disc si s'escau, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)

6.472,9004,24 27.445,10

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 24)

506,2500,69 349,31

6 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports (P - 25)

415,0004,02 1.668,30

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 26)

21,00032,83 689,43

8 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 27)

8,00056,06 448,48

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.03.02 TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS 43.547,89

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL MOVIMENT DE TERRES04
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U112 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 - 30)

14.282,2002,58 36.848,08

2 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 37)

10.509,2000,69 7.251,35

3 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u 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 - 33)

8.158,9001,22 9.953,86

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 29)

8.535,5002,29 19.546,30

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.04.02 TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS 73.599,59

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL ESPLANADES, SUBBASES I BASES05
ACTIVITAT FERMS GRANULARS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G226U020 m3 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, 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 - 32)

11.675,7005,77 67.368,79

EUR
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2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 45)

10.486,35020,89 219.059,85

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.05.05 FERMS GRANULARS 286.428,64

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL AFERMATS06
ACTIVITAT FERMS BITUMINOSOS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 baseG (G -20 antic), inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 55)

4.480,40029,68 132.978,27

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 binS (S-20 antic), inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 54)

2.334,50029,73 69.404,69

3 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM11B (M-10 antic), inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
60 kg/m2 (P - 56)

12.666,6672,17 27.486,67

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 57) 272,785473,45 129.150,06

5 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a
mescles bituminoses (P - 58)

41,800624,65 26.110,37

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER sobre ferm nou (P - 60)

36.691,6700,37 13.575,92

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
59)

14.255,0000,53 7.555,15

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.06.06 FERMS BITUMINOSOS 406.261,13

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL PAVIMENTS07
ACTIVITAT PAVIMENTS92

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a la compressió i 10 cm. de gruix i
totes les feines adients (P - 51)

5.306,00026,00 137.956,00

2 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 52)

1.077,25044,63 48.077,67

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 53)

181,27488,52 16.046,37

4 G96500C9 m Vorada remuntable de calçada bicapa de secció normalitzada C9
13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,

599,32025,64 15.366,56

EUR
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totalment col·locada (P - 48)

5 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(P - 46)

340,22015,70 5.341,45

6 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(P - 47)

3.579,00021,72 77.735,88

7 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 49)

108,000152,72 16.493,76

8 G981UR26 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat (P - 50)

18,000306,54 5.517,72

9 G21X0002 u Trasllat de escultura des de lloc actual fins l'interior de la rotonda
allargada final (però retranqueijada per permetre el futur pas del
tramvia) , inclòs reposició de lluminàries i cablejats i connexions
corresponents, maquinària especial per a seccionament (si
s'escau) i elevació de mòduls, fonaments definitius i neteja
completta del lloc d'acopi. (P - 28)

1,0009.500,00 9.500,00

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.07.92 PAVIMENTS 332.035,41

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL09
ACTIVITAT MARQUES VIALS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 63)

1.022,7911,15 1.176,21

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 64)

13,1203,13 41,07

3 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 -
65)

217,20619,03 4.133,43

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.09.07 MARQUES VIALS 5.350,71

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01

EUR
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SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL SENYALITZACIÓ VERTICAL10
ACTIVITAT SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 66)

11,000139,78 1.537,58

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 67)

19,000114,03 2.166,57

3 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 71)

18,000229,93 4.138,74

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.10.08 SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓ 7.842,89

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL SENYALIZACIÓ INFORMATIVA11
ACTIVITAT SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
(P - 74)

0,716544,47 389,84

2 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 76)

5,929388,23 2.301,82

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 - 77)

8,000171,45 1.371,60

4 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 78)

6,000133,23 799,38

5 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 79)

3,000160,90 482,70

6 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 80)

1,000245,35 245,35
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7 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 81)

32,70026,60 869,82

8 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 - 82)

16,44533,84 556,50

9 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 83)

6,75059,79 403,58

10 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 84)

7,25094,77 687,08

11 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 85)

2,350130,93 307,69

12 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 68)

1,00075,64 75,64

13 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 69)

3,644285,81 1.041,49

14 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 70)

1,040253,61 263,75

15 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 72)

0,440395,18 173,88

16 GBB5U752 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 73)

0,850338,34 287,59

17 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada. (P - 75)

0,583446,48 260,30

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.11.08 SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓ 10.518,01

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL VIALS02
O.ELEMENTAL ABALISAMENT I DEFENSES12

EUR
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ACTIVITAT SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col·locada (P - 86)

48,00066,52 3.192,96

2 GBC1U260 u Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, totalment col·locada (P -
87)

2,000346,02 692,04

3 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de
separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 61)

93,00028,19 2.621,67

4 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/C o similar, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 62)

31,00066,39 2.058,09

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.02.12.08 SENYALIT. VERTICAL,ABALISAMENT I TANCA DELIMITACIÓ 8.564,76

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
O.ELEMENTAL CUNETES01
ACTIVITAT DRENATGE LONGITUDINAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 89)

52,00020,45 1.063,40

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.01.04 DRENATGE LONGITUDINAL 1.063,40

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
O.ELEMENTAL DRENS I COL.LECTORS02
ACTIVITAT DRENATGE LONGITUDINAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
31)

1.809,6506,43 11.636,05

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 34)

1.573,9104,29 6.752,07

3 GD5AR211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs

953,00017,97 17.125,41
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excavació, transport a abocador, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols (P - 90)

4 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 92)

1.578,00039,55 62.409,90

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 93)

434,00042,76 18.557,84

6 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 94)

286,00064,86 18.549,96

7 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 95)

70,00070,24 4.916,80

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.02.04 DRENATGE LONGITUDINAL 139.948,03

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
O.ELEMENTAL POUS I ARQUETES03
ACTIVITAT DRENATGE LONGITUDINAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
31)

192,9606,43 1.240,73

2 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
 (P - 35)

321,7007,39 2.377,36

3 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 96)

64,000402,07 25.732,48

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.03.04 DRENATGE LONGITUDINAL 29.350,57

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
O.ELEMENTAL CONNEXIONS I BAIXANTS04
ACTIVITAT DRENATGE LONGITUDINAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5GV009 u Broquet per a sortida de col·lector de 0,60 m en drenatge
longitudinal amb sortida sobre cuneta (CN-11), completament
acabat.

3,000535,21 1.605,63

EUR
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 (P - 91)
ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.04.04 DRENATGE LONGITUDINAL 1.605,63

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL MURS05
O.ELEMENTAL MUR03
ACTIVITAT MUR BARRANC DE LA MARE DE DÉU DEL CAMÍ12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
40)

153,9207,38 1.135,93

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 43) 248,16029,67 7.362,91

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 41)

13,60088,00 1.196,80

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 42)

108,8000,80 87,04

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 36)

1.309,0009,68 12.671,12

6 GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 88)

34,00010,99 373,66

7 G4L20001 m Imposta prefabricada de formigó en O.F. o mur, colocada i
solidaritzada a l'estructura (P - 44)

34,00080,65 2.742,10

8 G32GU030 m2 Mur de sòl reforçat amb armadures, inclòs en formació d'estreps i
aletes, amb plaques prefabricades sobre terreny natural amb
plataforma horitzontal, d'alçària superior a 3 m i fins 6 m, incloent
junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària
per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra
armada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions
tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i solera
de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 39)

175,580118,56 20.816,76

9 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
31)

1.059,1206,43 6.810,14

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.05.03.12 53.196,46

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT06
O.ELEMENTAL CANALITZACIONS I ARQUETES01
ACTIVITAT OBRA CIVIL ENLLUMENAT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 SE0C00E1 u Canalització elèctrica sota terres o voreres de fins a 2,00 m. de
fondària, inclòs excavació de rases sigui quina sigui la tipologia
del terreny, subministrament i instal·lació de 1 tub rígid de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450
N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris i separadors, subminstrament i disposició de sorra al
voltant del tub, subministrament, estesa i piconatge de material
seleccionat tipus 2 procedent de préstec per reblert de rases fins
a cota superior , cintes de senyalització, comprovació de
conductes, senyalització i entibació de rases, si s'escau i
transport de productes resultants a abocador, inclòs cànon i
manteniment

 (P - 123)

2.121,00011,21 23.776,41

2 SE0C00E2 u Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 124)

206,00027,16 5.594,96

3 SE11U002 u Pericó, marc i tapa per a canalització de serveis de 40x40x60 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador amb
tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 125)

33,000258,49 8.530,17

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.06.01.09 OBRA CIVIL ENLLUMENAT 37.901,54

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT06
O.ELEMENTAL PUNTS DE LLUM02
ACTIVITAT EQUIPS D'ENLUMENAT VIARI29

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ILP0Ç002 u Col·locació de bàcul o columna i lluminària, inclòs pletina per
quadre, presa de terra i part proporcional de cablejat interior,
fonamentació de formigó HM-20 i joc de perns d'ancoratge i
connexions necessàries, totalment acabada.  (P - 115)

131,000229,82 30.106,42

2 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de
9,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador (P - 104)

31,000452,57 14.029,67

3 GHM1U010 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de
4,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador (P - 103)

81,000318,78 25.821,18

4 GPC0IL01 u Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BDP791
FG 40xECO92/740 DS de 87 w o similar,inclòs cablejat intern,
connexionat i orientaciò de la lluminària (P - 106)

81,000305,04 24.708,24

5 GHM3U120 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de
9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint cada braç, amb base platina i

19,000709,38 13.478,22

EUR
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porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador (P - 105)

6 GPC0IL87 u Subminsrament i col.locació de lluminària tipus PHILIPS BGP383
1xGRN185/740 DC de 138 w o similar,inclòs cablejat intern,
connexionat i orientaciò de la lluminària (P - 107)

69,000765,13 52.793,97

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.06.02.29 EQUIPS D'ENLUMENAT VIARI 160.937,70

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT06
O.ELEMENTAL PUNTS DE LLUM02
ACTIVITAT INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN ENLLUMENAT VIARI30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 102)

2.319,0006,54 15.166,26

2 ILP0Ç004 u Pica per a pressa de terra d'acer cobrisada, de 2 m. de longitud i
14,6 mm de diàmetre, inclòs transport i muntatge. (P - 116)

28,000119,86 3.356,08

3 GG31T544 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 97)

774,0004,25 3.289,50

4 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 98)

664,0006,63 4.402,32

5 GG31T564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 99)

502,0008,97 4.502,94

6 GG31T574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 100)

731,00012,43 9.086,33

7 GG31T584 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 101)

339,00018,22 6.176,58

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.06.02.30 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN ENLLUMENAT VIARI 45.980,01

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL TRONC01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT06
O.ELEMENTAL QUADRES, EQUIPS I LEGALITZACIONS03
ACTIVITAT INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN ENLLUMENAT VIARI30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA30001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per instal·lació de quadres
d'enllumenat i connexió de canalitzacions i arquetes d'enllumenat
i circuit elèctric. Armari d'acer inoxidable col·locat sobre peana de
formigó HM-20 de dimensions mínimes 3500x300mm. Inclos
regulador de flux en capçalera per al doble nivell, rellotge
astronòmic i programador per telecontrol. (P - 119)

2,0003.000,00 6.000,00

EUR
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ACTIVITATTOTAL 01.02.01.06.03.30 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN ENLLUMENAT VIARI 6.000,00

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS02
SUBCAPÍTOL LÍNIES TELEFÒNIQUES01
O.ELEMENTAL LÍNIES TELEFÒNIQUES AÈRIES01
ACTIVITAT SERVEIS AFECTATS60

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a reposició de les línies telefòniques
aèries afectades per les obres (P - 0)

1,0007.000,00 7.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.02.02.01.01.60 7.000,00

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL REVEGETACIÓ03
SUBCAPÍTOL MILLORA AMBIENTAL01
O.ELEMENTAL ESPÈCIES VEGETALS01
ACTIVITAT REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES45

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR62U115 u Subministrament i plantació de Lledoner (celtis australis), incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra. (P - 110)

78,00058,42 4.556,76

2 GR66U312 u Subministrament i plantació de Margalló (chamaergos humilis),
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació
de tutor de senyalització, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 111)

1.000,0009,90 9.900,00

3 GR66U412 u Subministrament i plantació de Gramínia (pennisetum setaceum
Rubrun), incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor de senyalització, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
112)

1.020,0009,90 10.098,00

4 GR66U612 u Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula officinalis) de
20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 113)

434,0009,42 4.088,28

5 GR3PU031 m3 Terra vegetal procedent de la pròpia obra degudament tractat en
acopi, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual
dels talussos (P - 108)

9.329,5053,05 28.454,99

6 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 109)

9.329,5051,89 17.632,76

7 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament

30.361,3500,84 25.503,53

EUR
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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 - 114)

ACTIVITATTOTAL 01.02.03.01.01.45 REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES 100.234,32

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL REVEGETACIÓ03
SUBCAPÍTOL MILLORA AMBIENTAL01
O.ELEMENTAL REG02
ACTIVITAT REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES45

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SE0C00E2 u Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 124)

53,00027,16 1.439,48

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
31)

735,0006,43 4.726,05

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 34)

441,0004,29 1.891,89

4 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs. (P - 1)

294,00030,14 8.861,16

5 FV010001 m cinta senyalització o llàmina de plàstic segons companyia amb
inscripció col·locada. Tot inclòs. (P - 20)

2.940,0001,42 4.174,80

6 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb
formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20
amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant
tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada
en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació
antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi
la direcció facultativa, tot completament acabat.  (P - 4)

1,000430,35 430,35

7 FDK20415 u Arqueta de 80x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb
formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20
amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant
tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic,
tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la direcció
facultativa, tot completament acabat.  (P - 3)

6,000296,76 1.780,56

8 FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb
formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m
de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot

12,00081,02 972,24

EUR
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completament acabat. (P - 2)

9 FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot
inclòs completament acabat. (P - 6)

5,0004,62 23,10

10 FFB20210 m Conducció de polietilè de 20 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot
inclòs completament acabat. (P - 5)

2.935,0001,09 3.199,15

11 FJS50011 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm
de diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i
disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb
mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels
i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de
0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 8)

1.305,0001,64 2.140,20

12 FN110040 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 3'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 17)

1,00032,86 32,86

13 FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

5,00019,55 97,75

14 FN110020 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 1 1/2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 15)

10,00012,98 129,80

15 FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar,
inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)

6,000186,36 1.118,16

16 FJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 13)

6,000150,57 903,42

17 FJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de
secció. Inclou subministrament i col·locació.Tot inclòs
completament acabat. (P - 14)

10,0000,95 9,50

18 FG220500 m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de
les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 7)

10,0001,68 16,80

19 FJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 9)

1,000306,58 306,58

20 FJSA0031 u Connexió via radio amb mòdul tipus 'TBOS' radio+ per caixes de
connexió TBOS' o equivalent. Inclou subministrament, instal·lació
i muntatge. Tot inclòs completament acabat.  (P - 12)

1,000173,40 173,40

21 FJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o
equivalent, inclou subministrament i transport. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat. (P - 10)

1,000463,71 463,71

22 FJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 12
estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.  (P - 11)

1,000171,75 171,75

23 FN31V050 u Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt
muntat i provat. (P - 18)

1,000343,19 343,19

ACTIVITATTOTAL 01.02.03.01.02.45 REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES 33.405,90

EUR
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OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT05
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01
O.ELEMENTAL SEGURETAT I SALUT01
ACTIVITAT SEGURETAT I SALUT80

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA91004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de
l'obra (P - 120)

1,00054.414,55 54.414,55

ACTIVITATTOTAL 01.02.05.01.01.80 SEGURETAT I SALUT 54.414,55

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL NETEJA FINAL D'OBRES06
SUBCAPÍTOL NETEJA FINAL D'OBRES01
O.ELEMENTAL NETEJA FINAL D'OBRES01
ACTIVITAT NETEJA FINAL DE L'OBRA81

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA14004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels
treballs de l'obra (P - 118)

1,0008.000,00 8.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.02.06.01.01.81 NETEJA FINAL DE L'OBRA 8.000,00

OBRES GLOBALS PRESSUPOST01
OBRA DESGLOSSADA T-312 CAMBRILS02
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS07
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01
O.ELEMENTAL GESTIÓ DE RESIDUS01
ACTIVITAT NETEJA FINAL DE L'OBRA81

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra (P - 122)

1,00064.107,67 64.107,67

ACTIVITATTOTAL 01.02.07.01.01.81 NETEJA FINAL DE L'OBRA 64.107,67

EUR
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NIVELL 6: ACTIVITAT Import
Activitat 01.02.01.01.01.02 Treballs previs i esplanacions 25.000,00

01.02.01.01.01 PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUESO.Elemental 25.000,00

Activitat 01.02.01.02.01.01 Senyalització de les obres 25.000,00
01.02.01.02.01 SENYALITZACIÓ OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALSO.Elemental 25.000,00

Activitat 01.02.01.02.03.02 Treballs previs i esplanacions 43.547,89
01.02.01.02.03 ESBROSSADES, ENDERROCS I DESMUNTATGESO.Elemental 43.547,89

Activitat 01.02.01.02.04.02 Treballs previs i esplanacions 73.599,59
01.02.01.02.04 MOVIMENT DE TERRESO.Elemental 73.599,59

Activitat 01.02.01.02.05.05 Ferms granulars 286.428,64
01.02.01.02.05 ESPLANADES, SUBBASES I BASESO.Elemental 286.428,64

Activitat 01.02.01.02.06.06 Ferms bituminosos 406.261,13
01.02.01.02.06 AFERMATSO.Elemental 406.261,13

Activitat 01.02.01.02.07.92 Paviments 332.035,41
01.02.01.02.07 PAVIMENTSO.Elemental 332.035,41

Activitat 01.02.01.02.09.07 Marques vials 5.350,71
01.02.01.02.09 SENYALITZACIÓ HORITZONTALO.Elemental 5.350,71

Activitat 01.02.01.02.10.08 Senyalit. vertical,abalisament i tanca delimitació 7.842,89
01.02.01.02.10 SENYALITZACIÓ VERTICALO.Elemental 7.842,89

Activitat 01.02.01.02.11.08 Senyalit. vertical,abalisament i tanca delimitació 10.518,01
01.02.01.02.11 SENYALIZACIÓ INFORMATIVAO.Elemental 10.518,01

Activitat 01.02.01.02.12.08 Senyalit. vertical,abalisament i tanca delimitació 8.564,76
01.02.01.02.12 ABALISAMENT I DEFENSESO.Elemental 8.564,76

Activitat 01.02.01.03.01.04 Drenatge longitudinal 1.063,40
01.02.01.03.01 CUNETESO.Elemental 1.063,40

Activitat 01.02.01.03.02.04 Drenatge longitudinal 139.948,03
01.02.01.03.02 DRENS I COL.LECTORSO.Elemental 139.948,03

Activitat 01.02.01.03.03.04 Drenatge longitudinal 29.350,57
01.02.01.03.03 POUS I ARQUETESO.Elemental 29.350,57

Activitat 01.02.01.03.04.04 Drenatge longitudinal 1.605,63
01.02.01.03.04 CONNEXIONS I BAIXANTSO.Elemental 1.605,63

Activitat 01.02.01.05.03.12 Mur Barranc de la Mare de Déu del Camí 53.196,46
01.02.01.05.03 MurO.Elemental 53.196,46

Activitat 01.02.01.06.01.09 Obra civil enllumenat 37.901,54
01.02.01.06.01 CANALITZACIONS I ARQUETESO.Elemental 37.901,54

Activitat 01.02.01.06.02.29 Equips d'enlumenat viari 160.937,70
Activitat 01.02.01.06.02.30 Instal.lacions elèctriques en enllumenat viari 45.980,01

01.02.01.06.02 PUNTS DE LLUMO.Elemental 206.917,71

Activitat 01.02.01.06.03.30 Instal.lacions elèctriques en enllumenat viari 6.000,00
01.02.01.06.03 QUADRES, EQUIPS I LEGALITZACIONSO.Elemental 6.000,00

Activitat 01.02.02.01.01.60 Serveis afectats 7.000,00
01.02.02.01.01 LÍNIES TELEFÒNIQUES AÈRIESO.Elemental 7.000,00

Activitat 01.02.03.01.01.45 Revegetació de superficies 100.234,32
01.02.03.01.01 ESPÈCIES VEGETALSO.Elemental 100.234,32

Activitat 01.02.03.01.02.45 Revegetació de superficies 33.405,90
01.02.03.01.02 REGO.Elemental 33.405,90

Activitat 01.02.05.01.01.80 Seguretat i salut 54.414,55
01.02.05.01.01 SEGURETAT I SALUTO.Elemental 54.414,55

EUR
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Activitat 01.02.06.01.01.81 Neteja final de l'obra 8.000,00
01.02.06.01.01 NETEJA FINAL D'OBRESO.Elemental 8.000,00

Activitat 01.02.07.01.01.81 Neteja final de l'obra 64.107,67
01.02.07.01.01 GESTIÓ DE RESIDUSO.Elemental 64.107,67

1.967.294,81

NIVELL 5: O.ELEMENTAL Import
O.Elemental 01.02.01.01.01 PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES 25.000,00

01.02.01.01 ARQUEOLOGIASubcapítol 25.000,00

O.Elemental 01.02.01.02.01 SENYALITZACIÓ OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALS 25.000,00
O.Elemental 01.02.01.02.03 ESBROSSADES, ENDERROCS I DESMUNTATGES 43.547,89
O.Elemental 01.02.01.02.04 MOVIMENT DE TERRES 73.599,59
O.Elemental 01.02.01.02.05 ESPLANADES, SUBBASES I BASES 286.428,64
O.Elemental 01.02.01.02.06 AFERMATS 406.261,13
O.Elemental 01.02.01.02.07 PAVIMENTS 332.035,41
O.Elemental 01.02.01.02.09 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 5.350,71
O.Elemental 01.02.01.02.10 SENYALITZACIÓ VERTICAL 7.842,89
O.Elemental 01.02.01.02.11 SENYALIZACIÓ INFORMATIVA 10.518,01
O.Elemental 01.02.01.02.12 ABALISAMENT I DEFENSES 8.564,76

01.02.01.02 VIALSSubcapítol 1.199.149,03

O.Elemental 01.02.01.03.01 CUNETES 1.063,40
O.Elemental 01.02.01.03.02 DRENS I COL.LECTORS 139.948,03
O.Elemental 01.02.01.03.03 POUS I ARQUETES 29.350,57
O.Elemental 01.02.01.03.04 CONNEXIONS I BAIXANTS 1.605,63

01.02.01.03 DRENATGE LONGITUDINALSubcapítol 171.967,63

O.Elemental 01.02.01.05.03 Mur 53.196,46
01.02.01.05 MURSSubcapítol 53.196,46

O.Elemental 01.02.01.06.01 CANALITZACIONS I ARQUETES 37.901,54
O.Elemental 01.02.01.06.02 PUNTS DE LLUM 206.917,71
O.Elemental 01.02.01.06.03 QUADRES, EQUIPS I LEGALITZACIONS 6.000,00

01.02.01.06 ENLLUMENATSubcapítol 250.819,25

O.Elemental 01.02.02.01.01 LÍNIES TELEFÒNIQUES AÈRIES 7.000,00
01.02.02.01 LÍNIES TELEFÒNIQUESSubcapítol 7.000,00

O.Elemental 01.02.03.01.01 ESPÈCIES VEGETALS 100.234,32
O.Elemental 01.02.03.01.02 REG 33.405,90

01.02.03.01 MILLORA AMBIENTALSubcapítol 133.640,22

O.Elemental 01.02.05.01.01 SEGURETAT I SALUT 54.414,55
01.02.05.01 SEGURETAT I SALUTSubcapítol 54.414,55

O.Elemental 01.02.06.01.01 NETEJA FINAL D'OBRES 8.000,00
01.02.06.01 NETEJA FINAL D'OBRESSubcapítol 8.000,00

O.Elemental 01.02.07.01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 64.107,67
01.02.07.01 GESTIÓ DE RESIDUSSubcapítol 64.107,67

1.967.294,81

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.02.01.01 ARQUEOLOGIA 25.000,00
Subcapítol 01.02.01.02 VIALS 1.199.149,03
Subcapítol 01.02.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 171.967,63
Subcapítol 01.02.01.05 MURS 53.196,46
Subcapítol 01.02.01.06 ENLLUMENAT 250.819,25

01.02.01 TRONCCapítol 1.700.132,37

EUR



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Subcapítol 01.02.02.01 LÍNIES TELEFÒNIQUES 7.000,00
01.02.02 SERVEIS AFECTATSCapítol 7.000,00

Subcapítol 01.02.03.01 MILLORA AMBIENTAL 133.640,22
01.02.03 REVEGETACIÓCapítol 133.640,22

Subcapítol 01.02.05.01 SEGURETAT I SALUT 54.414,55
01.02.05 SEGURETAT I SALUTCapítol 54.414,55

Subcapítol 01.02.06.01 NETEJA FINAL D'OBRES 8.000,00
01.02.06 NETEJA FINAL D'OBRESCapítol 8.000,00

Subcapítol 01.02.07.01 GESTIÓ DE RESIDUS 64.107,67
01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUSCapítol 64.107,67

1.967.294,81

NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol 01.02.01 TRONC 1.700.132,37
Capítol 01.02.02 SERVEIS AFECTATS 7.000,00
Capítol 01.02.03 REVEGETACIÓ 133.640,22
Capítol 01.02.05 SEGURETAT I SALUT 54.414,55
Capítol 01.02.06 NETEJA FINAL D'OBRES 8.000,00
Capítol 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS 64.107,67

01.02 T-312 CambrilsObra desglossada 1.967.294,81

1.967.294,81

NIVELL 2: OBRA DESGLOSSADA Import
Obra desglossada 01.02 T-312 Cambrils 1.967.294,81

01 Pressupost  Obres globals 1.967.294,81

1.967.294,81

NIVELL 1: OBRES GLOBALS Import
Obres globals 01 Pressupost 1.967.294,81

1.967.294,81

EUR
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4.7.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA

 



Condicionament i urbanització de la carretera T-312 entre el PK 0+000 i PK 1+750

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.967.294,81PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

255.748,3313 % Despeses generals SOBRE 1.967.294,81.................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 1.967.294,81..................................................................................... 118.037,69

Subtotal 2.341.080,83

21 % IVA SOBRE 2.341.080,83.......................................................................................................... 491.626,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.832.707,80€

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

( DOS MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )

Barcelona, juny de 2016
L´Autor del Projecte

Sergio Merlos Giner




