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Pressupost de l´obra (1r)

AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 1Data:

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
TREBALLS PREVIS  CAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge1 GBBV01000

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

C#*D#*E#*F#1 Fase de l'obra amb més longitud 1a 151,000 151,000

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 151,000

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
RETIRADA D'ELEMENTSCAPÍTOL 02
RETIRADA D'ELEMENTSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials,
muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 GHM1F0F4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments
verticals, superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2 GBB31000

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

3 G21B1601

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

4 F21R11A0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Desmuntatge per a substitució del semàfor amb equip elèctric integrat,muntat sobre columna a una alçària de 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 GHM1F0G3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

6 F21R1160

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques7 F21R4060
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 2Data:

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

1 G2192C05

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

C#*D#*E#*F#1 Carrer Tarragona esquerra 78,624 78,624

C#*D#*E#*F#2 Carretera de Barcelona dreta 7,457 7,457

C#*D#*E#*F#3 Carretera de Barcelona esquerra 134,605 134,605

TOTAL AMIDAMENT 220,686

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

2 G219U040

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

T1 Eix Sup,

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 187,100 187,100

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 87,300 87,300

C#*D#*E#*F#4 Eix 3 295,400 295,400

C#*D#*E#*F#5 Eix 4 34,400 34,400

C#*D#*E#*F#6 Eix 5 22,700 22,700

C#*D#*E#*F#7 Eix 6 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 Eix 7 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#9 Eix 8 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#10 Eix 9 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#11 Eix 10 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 689,500

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

3 G219U200

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

C#*D#*E#*F#1 Carretera de Barcelona sud 405,102 3,000 1.215,306

C#*D#*E#*F#2 Carretera de Barcelona nord 297,570 3,000 892,710

C#*D#*E#*F#3 carrer de Tarragona 180,491 3,000 541,473

TOTAL AMIDAMENT 2.649,489

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4 G2191305

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

C#*D#*E#*F#1 Illot deflector sabadell 33,294 33,294
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 3Data:

C#*D#*E#*F#2 illot deflector central 25,405 25,405

C#*D#*E#*F#3 illot deflector barcelona 27,447 27,447

TOTAL AMIDAMENT 86,146

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió5 G2214101

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

C#*D#*E#*F#1 Illot dflector sabadell 1,300 45,060 58,578

C#*D#*E#*F#2 illot central 1,300 24,510 31,863

C#*D#*E#*F#3 Illots deflectors barcelona 1,500 36,395 54,593

C#*D#*E#*F#4 Carretera de Barcelona 1,200 1.513,095 1.815,714

C#*D#*E#*F#5 Carrer de Tarragona 1,200 147,977 177,572

TOTAL AMIDAMENT 2.138,320

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm6 G219U105

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

C#*D#*E#*F#1 Carretera de Barcelona dret 11,730 11,730

C#*D#*E#*F#2 Carretera de Barcelona esquerra 11,931 11,931

C#*D#*E#*F#3 carrer de Tarragona dret 16,161 16,161

C#*D#*E#*F#4 carrer de Tarragona esquerra 63,063 63,063

C#*D#*E#*F#5 carretera de barcelona dreta sabadell 26,937 26,937

TOTAL AMIDAMENT 129,822

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

7 G2194JE1

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

T1 Instal·lacions enllumenat longitud amplada

C#*D#*E#*F#2 1,402 0,500 0,701

C#*D#*E#*F#3 15,178 0,500 7,589

C#*D#*E#*F#4 2,256 0,500 1,128

C#*D#*E#*F#5 2,376 0,500 1,188

TOTAL AMIDAMENT 10,606

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió8 G2194AK1

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

1 paviment illots existents provisional

C#*D#*E#*F#2 illot central 24,830 24,830

C#*D#*E#*F#3 illot Sabadell 45,599 45,599

C#*D#*E#*F#4 illot Barcelona 37,028 37,028

TOTAL AMIDAMENT 107,457

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió9 G2212101
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 4Data:

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central 45,060 45,060

C#*D#*E#*F#2 illot Sabadell 24,510 24,510

C#*D#*E#*F#3 Illot Barcelona 36,395 36,395

TOTAL AMIDAMENT 105,965

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GDG3U006

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

C#*D#*E#*F#1 1,402 1,402

C#*D#*E#*F#2 15,178 15,178

C#*D#*E#*F#3 2,256 2,256

C#*D#*E#*F#4 2,376 2,376

TOTAL AMIDAMENT 21,212

UT Fonamentació per a columna de 9 m d'alçada, inclòs perns d'ancoratge i tubs de pvc2 GHM1F001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Punt de llum amb columna d'acer galvanitzatamb un índex de protecció ip-65, de 9 m d'alçada i 4 mm de gruix, lluminària
esfèrica amb làmpada de v.s.a.p. de 150 w, inclòs cablejat interior, reductor de fluxe i accessoris.

3 GHM31010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari4 GG3809U2

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

C#*D#*E#*F#1 1,402 1,402

C#*D#*E#*F#2 15,178 15,178

C#*D#*E#*F#3 2,256 2,256

C#*D#*E#*F#4 2,376 2,376

TOTAL AMIDAMENT 21,212

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 GDKZHEB4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i rebliment amb sorra.6 FDK254F3
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

7 G2225243

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

C#*D#*E#*F#1 1,402 1,402

C#*D#*E#*F#2 15,178 15,178

C#*D#*E#*F#3 2,256 2,256

C#*D#*E#*F#4 2,376 2,376

TOTAL AMIDAMENT 21,212

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x6 mm2,
col·locat en tub

8 GG31F506

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

C#*D#*E#*F#1 cable 1,402 1,402

C#*D#*E#*F#2 15,178 15,178

C#*D#*E#*F#3 2,256 2,256

C#*D#*E#*F#4 2,376 2,376

TOTAL AMIDAMENT 21,212

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm.1 GD5A1705

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

C#*D#*E#*F#1 eix-01 1,316 1,316

C#*D#*E#*F#2 1,318 1,318

C#*D#*E#*F#3 2,197 2,197

C#*D#*E#*F#4 1,987 1,987

C#*D#*E#*F#5 2,582 2,582

C#*D#*E#*F#6 2,473 2,473

C#*D#*E#*F#7 eix-02 2,759 2,759

C#*D#*E#*F#8 3,138 3,138

C#*D#*E#*F#9 eix-04 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 22,170

m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 25 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 GD5591E8

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

C#*D#*E#*F#1 eix-01 11,691 11,691
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 6Data:

C#*D#*E#*F#2 15,320 15,320

C#*D#*E#*F#3 eix-02/04 39,717 39,717

TOTAL AMIDAMENT 66,728

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

3 GD5J4F0E

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 810x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter4 FD5ZBJA4

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 800x800 mm i 60mm d'alçària, per acoblar a canals de
200 mm d'amplària, amb cistell i reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

5 FD5P11E8

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

6 2DB1C025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió7 F21DQG02

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

8 G21D3JJ1

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
LÍNIA TELEFÒNICATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió1 G2131223

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

T1 longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#2 carretera de Barcelona 63,459 0,800 1,100 55,844

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 55,844

m Demolició de pericó de formigó prefabircat per instal·lacións telefòniques DF-II amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

2 G21D3JN1
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 7Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-13 G9J1U0N1

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

T1 longitud amplada

C#*D#*E#*F#2 Carretera de barcelona 63,459 0,800 50,767

TOTAL AMIDAMENT 50,767

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U612

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

T1 densitat espessor longitud amplada

C#*D#*E#*F#2 Carretera de barcelona 2,410 0,030 63,459 0,800 3,670

TOTAL AMIDAMENT 3,670

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
CONDUCCIÓ DE GASTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

1 G2225243

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

T1 espessor amplada longitud

C#*D#*E#*F#2 carretera de Barcelona 0,500 0,400 35,959 7,192

TOTAL AMIDAMENT 7,192

m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió2 G2131223

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

T1 espessor longitud amplada

C#*D#*E#*F#2 carretera de Barcelona 0,600 35,959 0,400 8,630

TOTAL AMIDAMENT 8,630

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 G228510F

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

T1 espessor longitud amplada

C#*D#*E#*F#2 carreteera de Barcelona 0,500 35,959 0,400 7,192

TOTAL AMIDAMENT 7,192

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U612
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 8Data:

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

T1 densitat amplada longitud espessor

C#*D#*E#*F#2 carretera de barcelona 2,410 0,400 35,959 0,030 1,040

TOTAL AMIDAMENT 1,040

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-15 G9J1U0N1

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

T1 longitud amplada

C#*D#*E#*F#2 Carretera de Barcelona 35,959 0,400 14,384

TOTAL AMIDAMENT 14,384

m3 Formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

6 F9715L11

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

T1 espessor longitud ampolada

C#*D#*E#*F#2 Carretera de barcelona 0,600 35,595 0,400 8,543

TOTAL AMIDAMENT 8,543

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
FERMS I PAVIMENTSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

T1 Tot-ú Longitud Ample Espesor Àrea

C#*D#*E#*F#2 Rotonda (rot-1) 100,590 9,000 0,250 226,328

C#*D#*E#*F#3 eix-01-e 22,472 3,500 0,250 19,663

C#*D#*E#*F#4 eix-01-d 22,946 3,500 0,250 20,078

C#*D#*E#*F#5 eix-02-d 26,278 7,000 0,250 45,987

C#*D#*E#*F#6 eix-02-e 28,273 3,500 0,250 24,739

C#*D#*E#*F#7 eix-04-d 25,499 7,000 0,250 44,623

C#*D#*E#*F#8 eix-04-e 45,101 3,500 0,250 39,463

C#*D#*E#*F#9 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 420,881

m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

2 G9650002

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central 37,700 37,700

TOTAL AMIDAMENT 37,700
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AMIDAMENTS Pàg.:17/06/12 9Data:

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

3 G9F1U005

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

C#*D#*E#*F#1 Zona remuntable 40,841 40,841

TOTAL AMIDAMENT 40,841

m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

4 G9650020

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

C#*D#*E#*F#1 Illot central 43,982 43,982

C#*D#*E#*F#2 illot eix-01 14,680 14,680

C#*D#*E#*F#3 illot eix-02 18,495 18,495

C#*D#*E#*F#4 illlot eix-03 9,960 9,960

TOTAL AMIDAMENT 87,117

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

5 G3Z1U030

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

C#*D#*E#*F#1 illot central 47,509 47,509

TOTAL AMIDAMENT 47,509

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i base
de formigó HM-20.

6 F974U020

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

C#*D#*E#*F#1 Rot 1 51,394 51,394

C#*D#*E#*F#2 eix-01 34,226 34,226

C#*D#*E#*F#3 eix-02 57,486 57,486

C#*D#*E#*F#4 eix-04 71,190 71,190

C#*D#*E#*F#5 + 12,856 12,856

TOTAL AMIDAMENT 227,152

m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

7 G96617D9

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

C#*D#*E#*F#1 rot 1 51,394 51,394

C#*D#*E#*F#2 eix-01 34,226 34,226

C#*D#*E#*F#3 eix-02 57,486 57,486

C#*D#*E#*F#4 eix-04 71,190 71,190

C#*D#*E#*F#5 + 12,856 12,856

TOTAL AMIDAMENT 227,152

Euro
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m Gual per a vehicles de 160 cm d'amplda, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 182x30 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base
de formigó amb acabat reglejat i mallasso interior # 8 cada 20 x 20 cm.

8 F981NX15

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

C#*D#*E#*F#1 Accés a parking 2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 2,800

t Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

9 G93AD214

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

T1 G-20 densitat m3

C#*D#*E#*F#2 Rot-1 2,410 100,000 241,000

C#*D#*E#*F#3 eix-01-d 2,410 11,000 26,510

C#*D#*E#*F#4 eix-01-e 2,410 10,000 24,100

C#*D#*E#*F#5 eix-02-d 2,410 18,000 43,380

C#*D#*E#*F#6 eix-02-e 2,410 11,000 26,510

C#*D#*E#*F#7 eix-04-d 2,410 18,000 43,380

C#*D#*E#*F#8 eix-04-e 2,410 19,000 45,790

TOTAL AMIDAMENT 450,670

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m210 F9J13R40

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

T1 Regs m2

C#*D#*E#*F#2 rot-1 1.821,240 1.821,240

C#*D#*E#*F#3 eix-01-d 255,060 255,060

C#*D#*E#*F#4 eix-01-e 227,220 227,220

C#*D#*E#*F#5 eix-02-d 432,010 432,010

C#*D#*E#*F#6 eix-02-e 257,890 257,890

C#*D#*E#*F#7 eix-04-d 419,200 419,200

C#*D#*E#*F#8 eix-04-e 429,040 429,040

TOTAL AMIDAMENT 3.841,660

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m211 F9J12X50

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

T1 Reg imprimació m2

C#*D#*E#*F#2 rot-1 1.315,600 1.315,600

C#*D#*E#*F#3 eix-01-d 138,090 138,090

C#*D#*E#*F#4 eix-01-e 124,400 124,400

C#*D#*E#*F#5 eix-02-d 228,620 228,620

C#*D#*E#*F#6 eix-02-e 141,140 141,140

C#*D#*E#*F#7 eix-04-d 221,840 221,840

C#*D#*E#*F#8 eix-04-e 235,690 235,690

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2.405,380

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

12 G9H18213

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

T1 Intermèdia densitat m3

C#*D#*E#*F#2 eix-01-d 2,410 9,000 21,690

C#*D#*E#*F#3 eix-01-e 2,410 8,000 19,280

C#*D#*E#*F#4 eix-02-d 2,410 15,000 36,150

C#*D#*E#*F#5 eix-02-e 2,410 9,000 21,690

C#*D#*E#*F#6 eix-04-d 2,410 15,000 36,150

C#*D#*E#*F#7 eix-04-e 2,410 16,000 38,560

C#*D#*E#*F#8 rot-1 2,410 90,000 216,900

TOTAL AMIDAMENT 390,420

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum13 G9H1U612

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

T1 Rodament m3 Àrea espessor promig densitat

C#*D#*E#*F#2 rot-1 62,000 2,410 149,420

C#*D#*E#*F#3 eix-01 180,491 0,035 2,410 15,224

C#*D#*E#*F#4 eix-01-d 6,000 2,410 14,460

C#*D#*E#*F#5 eix-01-e 5,000 2,410 12,050

C#*D#*E#*F#6 eix-02 297,570 0,035 2,410 25,100

C#*D#*E#*F#7 eix-02-d 11,000 2,410 26,510

C#*D#*E#*F#8 eix-02-e 6,000 2,410 14,460

C#*D#*E#*F#9 eix-04 405,102 0,035 2,410 34,170

C#*D#*E#*F#10 eix-04-d 10,000 2,410 24,100

C#*D#*E#*F#11 eix-04-e 10,000 2,410 24,100

TOTAL AMIDAMENT 339,594

m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N14 G91A1310

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

T1 S-EST-3 espessor amplada longitud

C#*D#*E#*F#2 rot-1 0,300 9,000 100,531 271,434

C#*D#*E#*F#3 eix-01-d 0,300 3,500 22,946 24,093

C#*D#*E#*F#4 eix-01-e 0,300 3,500 22,472 23,596

C#*D#*E#*F#5 eix-02-d 0,300 7,000 26,278 55,184

C#*D#*E#*F#6 eix-02-e 0,300 3,500 28,273 29,687

C#*D#*E#*F#7 eix-04-d 0,300 7,000 25,499 53,548

C#*D#*E#*F#8 eix-04-e 0,300 3,500 45,101 47,356

TOTAL AMIDAMENT 504,898

Euro
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m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

15 G9E1321N

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

C#*D#*E#*F#1 Carrer tarragona 26,335 26,335

C#*D#*E#*F#2 Carretera de barcelona 101,155 101,155

C#*D#*E#*F#3 + 158,461 158,461

TOTAL AMIDAMENT 285,951

m3 Formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

16 F9715L11

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

T1 Paviment illots Àrea Espessor

2 Paviment provisonals illots

C#*D#*E#*F#3 illot central 24,830 0,200 4,966

C#*D#*E#*F#4 illots Sabadell 45,599 0,200 9,120

C#*D#*E#*F#5 illot Barcelona 37,028 0,200 7,406

6 Paviments nous

C#*D#*E#*F#7 Illot eix-01 9,442 0,200 1,888

C#*D#*E#*F#8 illot eix-02 12,701 0,200 2,540

C#*D#*E#*F#9 illot eix-04 4,509 0,200 0,902

TOTAL AMIDAMENT 26,822

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
SENYALITZACIÓ I DEFENSACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 01

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 8,000

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

2 GBBVU001

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

C#*D#*E#*F#1 Segons Amidaments Lena 9,300 9,300

C#*D#*E#*F#2 Senyal 1 3,740 3,740

C#*D#*E#*F#3 Senyal 2 0,540 0,540

C#*D#*E#*F#4 Senyal 3 0,940 0,940

C#*D#*E#*F#5 Senyal 4 6,000 0,800 0,500 0,700 1,680

C#*D#*E#*F#6 Senyal 5 1,000 0,800 0,500 0,700 0,280

C#*D#*E#*F#7 Senyal 6 4,000 0,550 0,400 0,700 0,616

C#*D#*E#*F#8 Senyal 7 3,000 0,800 0,500 0,800 0,960

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 18,056

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 75x140 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB21A41

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 227.5x300 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

4 GBB21A61

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

5 GBB1U111

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport6 GBB42210

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

7 GBBVU101

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

8 GBBVU201

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

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

C#*D#*E#*F#1 Segons Amidaments Lena 2,000 2,970 5,940

TOTAL AMIDAMENT 5,940

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

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

C#*D#*E#*F#1 Segons Amidaments Lena 2,000 2,350 4,700

TOTAL AMIDAMENT 4,700

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

11 GBBVU203

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

C#*D#*E#*F#1 Segons Amidaments Lena 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Senyal1 3,420 3,420

C#*D#*E#*F#3 Senyal 2 1,700 1,700

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 5,120

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

12 GBBVU205

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

C#*D#*E#*F#1 Segons Amidaments Lena 2,450 2,450

TOTAL AMIDAMENT 2,450

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
SENYALITZACIÓ I DEFENSACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBA1U310

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

C#*D#*E#*F#1 M-1.3 113,000 113,000

C#*D#*E#*F#2 M-2.2 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 107,000 107,000

C#*D#*E#*F#4 M-1.3 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#5 45,475 45,475

C#*D#*E#*F#6 M-2.2 26,841 26,841

C#*D#*E#*F#7 31,031 31,031

C#*D#*E#*F#8 44,475 44,475

C#*D#*E#*F#9 M-2.6 137,470 137,470

C#*D#*E#*F#10 109,558 109,558

C#*D#*E#*F#11 120,110 120,110

C#*D#*E#*F#12 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#13 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#14 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 818,960

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 M-4.2 12,394 12,394

C#*D#*E#*F#2 8,672 8,672

C#*D#*E#*F#3 10,156 10,156

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 31,222

Euro
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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.

T1 Sup, unitats

C#*D#*E#*F#2 M-7.2 17,433 1,000 17,433

C#*D#*E#*F#3 M-6.5 1,434 5,000 7,170

C#*D#*E#*F#4 M-7.2 25,329 1,000 25,329

C#*D#*E#*F#5 M-7.2 28,440 1,000 28,440

TOTAL AMIDAMENT 78,372

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
SENYALITZACIÓ I DEFENSACAPÍTOL 06
BARRES DE SEGURETATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport

1 GBCC1000

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Suport de perfil, CPN-200 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat formigonat

2 GBCC2000

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 07
JARDINERIATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície  de 500 a 2000 m2, i la primera sega

1 GR71370G

AMIDAMENT DIRECTE 113,097

PROJECTE ROTONDA A RIPOLLETOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08
PARTIDES ALÇADESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a Seguretat i Salud1 PPA0NSS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra considerant un 3% del PEM2 PPA0N00

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada corresponent a les despeses per la gestió de residus de l'obra. Inclou la classificació, la càrrega a camió, el
transport i el cànon a pagar a l'abocador. 

3 PPA0NGR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada inclou el valor del control de qualitat realitzat durant tota la obra.4 PPAONCQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.009,21u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

P- 1

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

 €4,83uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 2

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €55,43uF21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 3

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €82,06uF21R11A0 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 4

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €19,88uF21R4060 Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soquesP- 5
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €85,90m3F9715L11 Formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 6

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €21,10mF974U020 Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó HM-20.

P- 7

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €188,08mF981NX15 Gual per a vehicles de 160 cm d'amplda, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes
flamejades, de secció 182x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart
de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó amb acabat reglejat i mallasso
interior # 8 cada 20 x 20 cm.

P- 8

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €0,68m2F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2P- 9
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €0,46m2F9J13R40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2P- 10
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €145,66uFD5P11E8 Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 800x800 mm i 60mm d'alçària,
per acoblar a canals de 200 mm d'amplària, amb cistell i reixa d'acer galvanitzat nervada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericó, col·locat sobre base de formigó
amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 11

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €69,43uFD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 810x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

P- 12

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €54,57uFDK254F3 Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i rebliment amb
sorra.

P- 13

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €41,55m3G2131223 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

P- 14

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €3,78mG2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 15

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,66mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 16

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €11,69m2G2194AK1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 17

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €14,89m2G2194JE1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 18

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €4,21m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 19

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €3,40mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 20

(TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,70m2G219U200 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- 21

(ZERO EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €17,10mG21B1601 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 22

(DISSET EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €6,80mG21D3JJ1 Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

P- 23

(SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €6,45mG21D3JN1 Demolició de pericó de formigó prefabircat per instal·lacións telefòniques DF-II amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

P- 24

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €2,55m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 25
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €2,78m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 26

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,87m3G2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

P- 27

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €21,58m3G228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

P- 28

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

 €72,42m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

P- 29

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €20,86m3G91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 30

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €17,06m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 31
(DISSET EUROS AMB SIS CENTIMS)
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 €51,19tG93AD214 Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-20, amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 32

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €13,39mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 33

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €25,32mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

P- 34

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €39,65mG96617D9 Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

P- 35

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €32,81m2G9E1321N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment pòrtland

P- 36

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €35,34m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 37

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €50,76tG9H18213 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 38

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €28,65tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 39

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €0,45m2G9J1U0N1 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1P- 40
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €0,93mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 41

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €3,18mGBA1U350 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- 42

(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €18,75m2GBA33001 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- 43

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €138,69uGBB1U102 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- 44

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €109,60uGBB1U111 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- 45

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €354,22uGBB21A41 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 75x140 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 46

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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 €442,22uGBB21A61 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 227.5x300 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 47

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €7,45uGBB31000 Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 48

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €309,79m2GBB42210 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suportP- 49
(TRES-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €174,92m3GBBVU001 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- 50

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €93,10uGBBVU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 51

(NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €21,60mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 52

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €26,58mGBBVU203 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- 53

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,81mGBBVU205 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- 54

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €59,80mGBBVU206 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- 55

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €94,88mGBBVU207 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- 56

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €45,24mGBBV01000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

P- 57

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

 €22,68mGBCC1000 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 58

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

 €44,95uGBCC2000 Suport de perfil, CPN-200 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb
dos amortidors, col·locat formigonat

P- 59

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €44,96mGD5591E8 Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 25 cm de formigó HM-20/P/20/I,
i rejuntat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 60

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €37,80mGD5A1705 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm.P- 61
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €67,07uGD5J4F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 62

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)



Pressupost de l´obra (1r)

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 17/06/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,79MGDG3U006 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- 63

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

 €88,23uGDKZHEB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 64

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

 €4,03mGG31F506 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar
de secció 2x6 mm2, col·locat en tub

P- 65

(QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €6,04mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

P- 66

(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €117,13UTGHM1F001 Fonamentació per a columna de 9 m d'alçada, inclòs perns d'ancoratge i tubs de pvcP- 67
(CENT DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €24,61uGHM1F0F4 Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per
a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 68

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

 €24,32uGHM1F0G3 Desmuntatge per a substitució del semàfor amb equip elèctric integrat,muntat sobre columna a
una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 69

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €847,85UGHM31010 Punt de llum amb columna d'acer galvanitzatamb un índex de protecció ip-65, de 9 m d'alçada i 4
mm de gruix, lluminària esfèrica amb làmpada de v.s.a.p. de 150 w, inclòs cablejat interior,
reductor de fluxe i accessoris.

P- 70

(VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €0,53m2GR71370G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora
de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 500 a 2000 m2, i la primera sega

P- 71

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €5.898,00PAPPAONCQ Partida alçada inclou el valor del control de qualitat realitzat durant tota la obra.P- 72
(CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)

 €5.466,39paPPA0N00 Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra considerant un 3% del PEMP- 73
(CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €5.074,47paPPA0NSS Partida alçada a justificar per a Seguretat i SaludP- 74
(CINC MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €11.999,73PAPPA0NGR Partida alçada corresponent a les despeses per la gestió de residus de l'obra. Inclou la
classificació, la càrrega a camió, el transport i el cànon a pagar a l'abocador. 

P- 75

(ONZE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera
amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de
gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm

P- 1  €1.009,21

Altres conceptes 1.009,21 €

uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 2  €4,83

Altres conceptes 4,83 €

uF21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 3  €55,43

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
inerts amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,36000

Altres conceptes 45,07 €

uF21R11A0 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 4  €82,06

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
inerts amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €14,28000

Altres conceptes 67,78 €

uF21R4060 Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç
triturador de soques

P- 5  €19,88

Altres conceptes 19,88 €

m3F9715L11 Formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 6  €85,90

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

 €69,21200

Altres conceptes 16,69 €

mF974U020 Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i base de formigó HM-20.

P- 7  €21,10

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

 €7,23580

B974V002 Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola  €5,53000
Altres conceptes 8,33 €

mF981NX15 Gual per a vehicles de 160 cm d'amplda, de pedra granítica, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de secció 182x30 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi,
col.locat amb base de formigó amb acabat reglejat i mallasso interior # 8
cada 20 x 20 cm.

P- 8  €188,08

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

 €7,80208

B0B34256 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm, D:8-8 mm,
B 500 SD, 6x2,2 m, segons UNE 36092

 €0,59600

B981NX15 Gual per a vehicles de 160 cm d'amplada, de pedra granítica, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de secció 182x30 cm, incloses parts proporcional de
caps de remat conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

 €147,94000

Altres conceptes 31,74 €
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m2F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5
kg/m2

P- 9  €0,68

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49500
Altres conceptes 0,19 €

m2F9J13R40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1
kg/m2

P- 10  €0,46

B0552420 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1  €0,32000
Altres conceptes 0,14 €

uFD5P11E8 Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 800x800
mm i 60mm d'alçària, per acoblar a canals de 200 mm d'amplària, amb cistell
i reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 11  €145,66

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

 €7,45668

BD5P11E8 Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 130x500
mm i 560 mm d'alçària, per acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb
cistell i reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca al pericó

 €121,35000

Altres conceptes 16,85 €

uFD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 810x340x40 mm i 41 kg de pes i
col·locada amb morter

P- 12  €69,43

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,57240

BD5ZBJA0 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes  €50,70000
Altres conceptes 17,16 €

uFDK254F3 Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i rebliment amb sorra.

P- 13  €54,57

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,24327
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

 €8,52192

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,05735

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €1,84023

Altres conceptes 42,91 €

m3G2131223 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

P- 14  €41,55

Altres conceptes 41,55 €

mG2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 15  €3,78

Altres conceptes 3,78 €

mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 16  €4,66

Altres conceptes 4,66 €

m2G2194AK1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 17  €11,69

Altres conceptes 11,69 €
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m2G2194JE1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 18  €14,89

Altres conceptes 14,89 €

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

P- 19  €4,21

Altres conceptes 4,21 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 20  €3,40

Altres conceptes 3,40 €

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- 21  €0,70

Altres conceptes 0,70 €

mG21B1601 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb
base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 22  €17,10

Altres conceptes 17,10 €

mG21D3JJ1 Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

P- 23  €6,80

Altres conceptes 6,80 €

mG21D3JN1 Demolició de pericó de formigó prefabircat per instal·lacións telefòniques
DF-II amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

P- 24  €6,45

Altres conceptes 6,45 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 25  €2,55

Altres conceptes 2,55 €

m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 26  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

m3G2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

P- 27  €4,87

Altres conceptes 4,87 €

m3G228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 28  €21,58

Altres conceptes 21,58 €

m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

P- 29  €72,42

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

 €64,49100

Altres conceptes 7,93 €

m3G91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 30  €20,86

B0111000 Aigua  €0,05550
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B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €6,45075

Altres conceptes 14,35 €

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

P- 31  €17,06

B0111000 Aigua  €0,05550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €16,16400

Altres conceptes 0,84 €

tG93AD214 Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-20, amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

P- 32  €51,19

B9H1D210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €47,28000

Altres conceptes 3,91 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

P- 33  €13,39

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

 €2,57964

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €1,05854
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,80000
B0DZA000 Desencofrant  €0,05020
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12800
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,45700

Altres conceptes 6,32 €

mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

P- 34  €25,32

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

 €4,91360

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €1,73903
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,80000
B0DZA000 Desencofrant  €0,05020
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12800
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN  €7,61250

Altres conceptes 10,08 €

mG96617D9 Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 35  €39,65

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

 €4,63720

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08255

B96617D0 Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €18,52200

Altres conceptes 16,41 €
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m2G9E1321N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland

P- 36  €32,81

B0111000 Aigua  €0,00111
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,93519
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,32783

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,18120
Altres conceptes 25,36 €

m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 37  €35,34

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,08588
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €2,26830
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €9,51660

Altres conceptes 23,47 €

tG9H18213 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada
al 97 % de l'assaig marshall

P- 38  €50,76

B9H1D210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €47,28000

Altres conceptes 3,48 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 39  €28,65

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €22,06000

Altres conceptes 6,59 €

m2G9J1U0N1 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1P- 40  €0,45

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,39600
Altres conceptes 0,05 €

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

P- 41  €0,93

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

Altres conceptes 0,32 €

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- 42  €3,18

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €2,20800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,21840

Altres conceptes 0,75 €

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- 43  €18,75

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

Altres conceptes 10,00 €
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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- 44  €138,69

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

 €123,11000

Altres conceptes 15,58 €

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- 45  €109,60

BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €97,14000

Altres conceptes 12,46 €

uGBB21A41 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 75x140 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 46  €354,22

BBM1BQL2 Placa d'orientació o situació, de 75x140 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €331,89000

Altres conceptes 22,33 €

uGBB21A61 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 227.5x300
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 47  €442,22

BBM1BQS2 Placa d'orientació o situació, de 300x227.5 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

 €419,89000

Altres conceptes 22,33 €

uGBB31000 Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada
sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 48  €7,45

Altres conceptes 7,45 €

m2GBB42210 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat,
fixat al suport

P- 49  €309,79

BBM35500 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €237,26000

Altres conceptes 72,53 €

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- 50  €174,92

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

 €77,47200

Altres conceptes 97,45 €

uGBBVU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 51  €93,10

BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €37,20000

BBMZU620 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €46,55000

Altres conceptes 9,35 €

mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 52  €21,60

BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €19,80000

Altres conceptes 1,80 €
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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- 53  €26,58

BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €24,35000

Altres conceptes 2,23 €

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- 54  €33,81

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

 €31,06000

Altres conceptes 2,75 €

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- 55  €59,80

BBMZU613 Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €55,91000

Altres conceptes 3,89 €

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- 56  €94,88

BBMZU614 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €90,21000

Altres conceptes 4,67 €

mGBBV01000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge

P- 57  €45,24

BBM2BBA0 Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó
(20 usos)

 €6,70000

Altres conceptes 38,54 €

mGBCC1000 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 58  €22,68

BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO

 €17,38000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €1,36750
Altres conceptes 3,93 €

uGBCC2000 Suport de perfil, CPN-200 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i
1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat

P- 59  €44,95

BBMZ1710 Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-200, per a barreres de seguretat  €20,60480
BBMZA810 Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres

de seguretat
 €15,98000

Altres conceptes 8,37 €

mGD5591E8 Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 25 cm de
formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 60  €44,96

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

 €8,30887

BD559100 Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós  €22,94250
Altres conceptes 13,71 €

mGD5A1705 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm.P- 61  €37,80

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €10,36880
BD5A2F20 Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre  €8,99850

Altres conceptes 18,43 €
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uGD5J4F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 62  €67,07

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

 €19,31635

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,29903

B0DZA000 Desencofrant  €1,40560
Altres conceptes 45,05 €

MGDG3U006 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- 63  €27,79

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

 €16,58340

BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

 €3,67200

Altres conceptes 7,53 €

uGDKZHEB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 64  €88,23

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,20834

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €72,58000

Altres conceptes 15,44 €

mGG31F506 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, bipolar de secció 2x6 mm2, col·locat en tub

P- 65  €4,03

BG31F500 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, bipolar de secció 2x6 mm2

 €2,23380

Altres conceptes 1,80 €

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

P- 66  €6,04

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2  €1,19000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,13440

Altres conceptes 4,72 €

UTGHM1F001 Fonamentació per a columna de 9 m d'alçada, inclòs perns d'ancoratge i tubs
de pvc

P- 67  €117,13

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

 €54,72522

BG220030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca
REHAU o equivalent

 €3,27000

BGW2NE02 Part proporcional d'accessoris i suports  €0,69000
Altres conceptes 58,44 €

uGHM1F0F4 Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de
tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a
una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 68  €24,61

Altres conceptes 24,61 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uGHM1F0G3 Desmuntatge per a substitució del semàfor amb equip elèctric integrat,muntat
sobre columna a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 69  €24,32

Altres conceptes 24,32 €

UGHM31010 Punt de llum amb columna d'acer galvanitzatamb un índex de protecció ip-65,
de 9 m d'alçada i 4 mm de gruix, lluminària esfèrica amb làmpada de v.s.a.p.
de 150 w, inclòs cablejat interior, reductor de fluxe i accessoris.

P- 70  €847,85

BHM1UC04 Columna cilíndrica en xapa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix i de 9 m
d'alçària

 €305,59000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €38,94000
BHWM3004 Lampada de v.s.a.p. de 150 w  €31,27000
BHWM3011 Lluminaria qs-10l, amb auxiliars, inclos equip.  €348,71000

Altres conceptes 123,34 €

m2GR71370G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície  de 500 a 2000 m2, i la primera sega

P- 71  €0,53

BR4U1G00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N  €0,18200
Altres conceptes 0,35 €

PAPPAONCQ Partida alçada inclou el valor del control de qualitat realitzat durant tota la
obra.

P- 72  €5.898,00

Sense descomposició 5.898,00 €

paPPA0N00 Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra considerant un 3% del
PEM

P- 73  €5.466,39

Sense descomposició 5.466,39 €

paPPA0NSS Partida alçada a justificar per a Seguretat i SaludP- 74  €5.074,47

Sense descomposició 5.074,47 €

PAPPA0NGR Partida alçada corresponent a les despeses per la gestió de residus de l'obra.
Inclou la classificació, la càrrega a camió, el transport i el cànon a pagar a
l'abocador. 

P- 75  €11.999,73

Sense descomposició 11.999,73 €

Barcelona, Juny de 2012
Autor del projecte

Gustau Sardà Benguerel
Enginyer de la construcció
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OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS  01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBV01000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 57)

151,00045,24 6.831,24

TITOL 3TOTAL 01.01.01 6.831,24

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL RETIRADA D'ELEMENTS02

TITOL 3 RETIRADA D'ELEMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHM1F0F4 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat
sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 68)

2,00024,61 49,22

2 GBB31000 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals,
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 48)

7,0007,45 52,15

3 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 22)

1,00017,10 17,10

4 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 4)

1,00082,06 82,06

5 GHM1F0G3 u Desmuntatge per a substitució del semàfor amb equip elèctric
integrat,muntat sobre columna a una alçària de 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 69)

5,00024,32 121,60

6 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 3)

5,00055,43 277,15

7 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 5)

5,00019,88 99,40

TITOL 3TOTAL 01.02.01 698,68

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 16)

220,6864,66 1.028,40

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 19)

689,5004,21 2.902,80

3 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

2.649,4890,70 1.854,64

Euro
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l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 21)

4 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
15)

86,1463,78 325,63

5 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 26)

2.138,3202,78 5.944,53

6 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 20)

129,8223,40 441,39

7 G2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 18)

10,60614,89 157,92

8 G2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 17)

107,45711,69 1.256,17

9 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 25)

105,9652,55 270,21

CAPÍTOLTOTAL 01.03 14.181,69

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04

TITOL 3 ENLLUMENAT PÚBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG3U006 M Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 63)

21,21227,79 589,48

2 GHM1F001 UT Fonamentació per a columna de 9 m d'alçada, inclòs perns
d'ancoratge i tubs de pvc (P - 67)

4,000117,13 468,52

3 GHM31010 U Punt de llum amb columna d'acer galvanitzatamb un índex de
protecció ip-65, de 9 m d'alçada i 4 mm de gruix, lluminària
esfèrica amb làmpada de v.s.a.p. de 150 w, inclòs cablejat
interior, reductor de fluxe i accessoris. (P - 70)

4,000847,85 3.391,40

4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 66)

21,2126,04 128,12

5 GDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 64)

3,00088,23 264,69

6 FDK254F3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i rebliment amb sorra. (P - 13)

3,00054,57 163,71

7 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 27)

21,2124,87 103,30

8 GG31F506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x6 mm2, col·locat
en tub (P - 65)

21,2124,03 85,48

TITOL 3TOTAL 01.04.01 5.194,70

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04

TITOL 3 XARXA DE SANEJAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm. (P - 61) 22,17037,80 838,03

2 GD5591E8 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de
25 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 60)

66,72844,96 3.000,09

3 GD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 62)

7,00067,07 469,49

4 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 810x340x40 mm i 41
kg de pes i col·locada amb morter (P - 12)

7,00069,43 486,01

5 FD5P11E8 u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de
800x800 mm i 60mm d'alçària, per acoblar a canals de 200 mm
d'amplària, amb cistell i reixa d'acer galvanitzat nervada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericó,
col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix (P - 11)

7,000145,66 1.019,62

6 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària,
amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I,
paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de
diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm (P - 1)

1,0001.009,21 1.009,21

7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

7,0004,83 33,81

8 G21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó
i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió (P - 23)

7,0006,80 47,60

TITOL 3TOTAL 01.04.02 6.903,86

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04

TITOL 3 LÍNIA TELEFÒNICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 14)

55,84441,55 2.320,32

2 G21D3JN1 m Demolició de pericó de formigó prefabircat per instal·lacións
telefòniques DF-II amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió (P - 24)

1,0006,45 6,45

3 G9J1U0N1 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 40) 50,7670,45 22,85

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 39)

3,67028,65 105,15

TITOL 3TOTAL 01.04.03 2.454,77

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04

TITOL 3 CONDUCCIÓ DE GAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 27)

7,1924,87 35,03

2 G2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 14)

8,63041,55 358,58

Euro
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3 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM (P - 28)

7,19221,58 155,20

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 39)

1,04028,65 29,80

5 G9J1U0N1 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 40) 14,3840,45 6,47

6 F9715L11 m3 Formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima
del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat (P - 6)

8,54385,90 733,84

TITOL 3TOTAL 01.04.04 1.318,92

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 31)

420,88117,06 7.180,23

2 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 33)

37,70013,39 504,80

3 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines
adients (P - 37)

40,84135,34 1.443,32

4 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 34)

87,11725,32 2.205,80

5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 29)

47,50972,42 3.440,60

6 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i base de
formigó HM-20. (P - 7)

227,15221,10 4.792,91

7 G96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 35)

227,15239,65 9.006,58

8 F981NX15 m Gual per a vehicles de 160 cm d'amplda, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 182x30 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó
amb acabat reglejat i mallasso interior # 8 cada 20 x 20 cm. (P -
8)

2,800188,08 526,62

9 G93AD214 t Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa
G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 32)

450,67051,19 23.069,80

10 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 10)

3.841,6600,46 1.767,16

Euro
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11 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb
dotació 1,5 kg/m2 (P - 9)

2.405,3800,68 1.635,66

12 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall
(P - 38)

390,42050,76 19.817,72

13 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 39)

339,59428,65 9.729,37

14 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 30)

504,89820,86 10.532,17

15 G9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 36)

285,95132,81 9.382,05

16 F9715L11 m3 Formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima
del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat (P - 6)

26,82285,90 2.304,01

TITOL 3TOTAL 01.05.01 107.338,80

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSA06

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL01

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
- 44)

8,000138,69 1.109,52

2 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 - 50)

18,056174,92 3.158,36

3 GBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
75x140 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
46)

7,000354,22 2.479,54

4 GBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
227.5x300 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
47)

1,000442,22 442,22

5 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
- 45)

8,000109,60 876,80

6 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer
galvanitzat, fixat al suport (P - 49)

4,000309,79 1.239,16

7 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 51)

12,00093,10 1.117,20

8 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 52)

12,00021,60 259,20

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 - 55)

5,94059,80 355,21

Euro
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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 - 56)

4,70094,88 445,94

11 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 - 53)

5,12026,58 136,09

12 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 - 54)

2,45033,81 82,83

TITOL 3TOTAL 01.06.01 11.702,07

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSA06

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 41)

818,9600,93 761,63

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 - 42)

31,2223,18 99,29

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 -
43)

78,37218,75 1.469,48

TITOL 3TOTAL 01.06.02 2.330,40

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSA06

TITOL 3 BARRES DE SEGURETAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBCC1000 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 58)

4,00022,68 90,72

2 GBCC2000 u Suport de perfil, CPN-200 per a barreres de seguretat flexibles,
entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat
formigonat (P - 59)

3,00044,95 134,85

TITOL 3TOTAL 01.06.03 225,57

OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL JARDINERIA07

TITOL 3 JARDINERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
(P - 71)

113,0970,53 59,94

TITOL 3TOTAL 01.07.01 59,94

Euro
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OBRA PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

TITOL 3 PARTIDES ALÇADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0NSS pa Partida alçada a justificar per a Seguretat i Salud (P - 74) 1,0005.074,47 5.074,47

2 PPA0N00 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra considerant un
3% del PEM (P - 73)

1,0005.466,39 5.466,39

3 PPA0NGR PA Partida alçada corresponent a les despeses per la gestió de
residus de l'obra. Inclou la classificació, la càrrega a camió, el
transport i el cànon a pagar a l'abocador.  (P - 75)

1,00011.999,73 11.999,73

4 PPAONCQ PA Partida alçada inclou el valor del control de qualitat realitzat
durant tota la obra. (P - 72)

1,0005.898,00 5.898,00

TITOL 3TOTAL 01.08.01 28.438,59

Euro
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Treballs previs 6.831,24
01.01 Treballs previs  Capítol 6.831,24

Titol 3 01.02.01 Retirada d'elements 698,68
01.02 Retirada d'elementsCapítol 698,68

Titol 3 01.04.01 Enllumenat públic 5.194,70
Titol 3 01.04.02 Xarxa de sanejament 6.903,86
Titol 3 01.04.03 Línia telefònica 2.454,77
Titol 3 01.04.04 Conducció de gas 1.318,92

01.04 Instal·lacionsCapítol 15.872,25

Titol 3 01.05.01 Ferms i paviments 107.338,80
01.05 Ferms i pavimentsCapítol 107.338,80

Titol 3 01.06.01 Senyalització vertical 11.702,07
Titol 3 01.06.02 Senyalització horitzontal 2.330,40
Titol 3 01.06.03 Barres de seguretat 225,57

01.06 Senyalització i defensaCapítol 14.258,04

Titol 3 01.07.01 jardineria 59,94
01.07 JardineriaCapítol 59,94

Titol 3 01.08.01 Partides alçades 28.438,59
01.08 Partides alçadesCapítol 28.438,59

173.497,54

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs previs 6.831,24
Capítol 01.02 Retirada d'elements 698,68
Capítol 01.03 Demolicions i moviments de terres 14.181,69
Capítol 01.04 Instal·lacions 15.872,25
Capítol 01.05 Ferms i paviments 107.338,80
Capítol 01.06 Senyalització i defensa 14.258,04
Capítol 01.07 Jardineria 59,94
Capítol 01.08 Partides alçades 28.438,59

01 Projecte rotonda a RipolletObra 187.679,23

187.679,23

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Projecte rotonda a Ripollet 187.679,23
187.679,23

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          ÚLTIM FULL 



Pressupost de l´obra (1r)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

187.679,23PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

11.260,756,00 % Benefici industrial SOBRE 187.679,23....................................................................................................................................

13,00 % Despeses generals SOBRE 187.679,23....................................................................................................................................24.398,30

Subtotal 223.338,28

18,00 % IVA SOBRE 223.338,28....................................................................................................................................40.200,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 263.539,17€

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

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

Barcelona, Juny de 2012
Autor del projecte

Gustau Sardà Benguerel
Enginyer de la construcció
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