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AMIDAMENTS

0001                                                            

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.1 Moviment de terres                                              

G22DU020     m2  Esbrossada de terreny, emb p.p.de zones boscoses, deixant la lle

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la lle-

nya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i

transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 11.535,000 11.535,000

11.535,000

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

0-350 1 15,000 15,000

350-1014 1 7,000 7,000

1014-1717 1 26,000 26,000

1717-1926 1 12,000 12,000

1926-3400 1 45,000 45,000

3400-4111 1 42,000 42,000

147,000

G221U113     m3  Excavació  30%  amb martell                                     

Excavació de terreny  no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb

mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i mante-

niment de l'abocador

0-350 1 372,000 372,000

350-1014 1 1.380,000 1.380,000

1014-1717 1 1.566,000 1.566,000

1717-1926 1 238,000 238,000

1926-3400 1 2.586,000 2.586,000

3400-4111 1 1.148,000 1.148,000

7.290,000

G2240002     m2  Preparació de base de terraplenat o pedraplenat                 

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

Prescripcions Tècniques

0-350 1 186,000 186,000

350-1014 1 1,000 1,000

1014-1717 1 43,000 43,000

1717-1926 1 11,000 11,000

1926-3400 1 179,000 179,000

3400-4111 1 162,000 162,000

582,000
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0001                                                            

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.2 Ferms i paviments                                               

SUBCAPITOL 1.2.1 Ferm Flexible                                                   

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

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

0-350 1 1.400,000 0,200 280,000

1014-1717 1 2.812,000 0,200 562,400

1986-3400 1 5.657,000 0,200 1.131,400

3906-4111 1 822,000 0,200 164,400

2.138,200

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

0-350 1 1.400,000 1,000 1.400,000

1014-1717 1 2.812,000 1,000 2.812,000

1986-3400 1 5.657,000 1,000 5.657,000

3906-4111 1 822,000 1,000 822,000

10.691,000

G939U010     m3  Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica

Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica, tipus EAL-1 i granulat granític,

inclòs estesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric

0-350 1 1.400,000 0,050 70,000

1014-1717 1 2.812,000 0,050 140,600

1986-3400 1 5.657,000 0,050 282,850

3906-4111 1 822,000 0,050 41,100

534,550

SUBCAPITOL 1.2.2 Ferm rígid                                                      

G7B1U020     m2  Feltre geotextil amb un pes mínim de 140 g/m2                   

Feltre geotex til no teix it de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100%  foradat per ambdues

cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularit-

zació i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

350-1014 1 2.656,000 1,100 1,000 2.921,600

1717-1986 1 1.074,000 1,100 1,000 1.181,400

3400-3905 1 2.020,000 1,100 1,000 2.222,000

6.325,000

G9GA0002     m3  Paviment de formigó de 17,5 N/mm2, c.tova, de qualsevol gruix   

Pav iment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència

tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, v ibratge, acabat superficial, formació

de junts tallats en fresc i totes les feines adients

350-1014 1 2.656,000 0,180 478,080

1717-1986 1 1.074,000 0,180 193,320

3400-3905 1 2.020,000 0,180 363,600

1.035,000

G7J5U030     m   Segellat  junt  20 mm amplàr. i 20 mm  fondàr. amb màs. asfàlt. 

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent

amb pistola manual

4111-2716 1 513,000 513,000

2716-0 1 949,000 949,000

1.462,000
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0001                                                            

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.3 Drenatges                                                       

SUBCAPITOL 1.3.1 Drenatge longitudinal                                           

GD57U615     m   Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m x 0,50 m, revest. mín.

Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mí-

nim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació

de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1 1.810,000 1.810,000

1.810,000

GD57U620     m   Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m x 0,30 m, revest. mín

Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mí-

nim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació

de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1 2.680,000 2.680,000

2.680,000

SUBCAPITOL 1.3.2 Drenatge transversal                                            

G222U106     m3  Exc. rases, pous  60% amb martell                               

Excavació de terreny  no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses

part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-

clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Arquetes 1 26,400 26,400

ODT1 1 10,200 1,000 1,090 11,118

ODT2_1 1 15,230 1,000 2,000 30,460

ODT2_2 1 46,350 1,000 2,000 92,700

ODT2_3 1 49,950 1,000 2,000 99,900

ODT2_4 1 50,370 1,000 2,000 100,740

ODT2_5 1 50,210 1,000 2,000 100,420

ODT2_6 1 33,970 1,000 2,000 67,940

ODT3 1 20,500 1,000 1,090 22,345

ODT4 1 10,070 1,000 0,510 5,136

ODT5 1 11,550 1,000 0,510 5,891

ODT6 1 11,300 1,000 1,090 12,317

ODT7 1 6,300 1,000 1,090 6,867

ODT8 1 13,250 1,000 1,090 14,443

ODT9 1 6,720 1,000 0,510 3,427

ODT10 1 6,700 1,000 0,510 3,417

ODT11 1 7,220 1,000 0,510 3,682

ODT12 1 8,660 1,000 1,090 9,439

ODT13 1 10,300 1,300 3,300 44,187

660,829

FDK2UC35     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,70x70x50cm,s/sol

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm i 50 cm de fondària, per a instal·la-

cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral

amb terres de l'excavació, marc i reixa inlcuït

ODT 4 1 1,000

ODT 5 1 1,000

ODT 9 1 1,000

ODT 10 1 1,000

ODT11

4,000

FDK2UC45     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de

serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb ter-

res de l'excavació, marc i tapa o reixa icluït

ODT 2 6 6,000

ODT 6 1 1,000

ODT 7 1 1,000
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0001                                                            

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ODT 8 1 1,000

ODT 12 1 1,000

10,000

FDK2UC50     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,150x150x135cm,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 150x150 cm i 135 cm de fondària, per a instal·lacions de

serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix i reblert lateral amb ter-

res de l'excavació, marc i reixa icluït

ODT 13 1 1,000

1,000

GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

Passacunetes 1 95,000 95,000

95,000

GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

ODT4 1 10,000 1,000 1,000 10,000

ODT5 1 11,500 1,000 1,000 11,500

ODT9 1 7,000 1,000 1,000 7,000

ODT10 1 7,000 1,000 1,000 7,000

ODT11 1 7,500 1,000 1,000 7,500

43,000

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

ODT1 1 10,000 1,000 1,000 10,000

ODT3 1 20,500 1,000 1,000 20,500

ODT6 1 11,500 1,000 1,000 11,500

ODT7 1 6,500 1,000 1,000 6,500

ODT8 1 13,500 1,000 1,000 13,500

ODT12 1 8,500 1,000 1,000 8,500

70,500

GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

ODT2 1 245,000 1,000 1,000 245,000

245,000

GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm           

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

ODT13 1 10,500 1,000 1,000 10,500

10,500

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

ODT1 1 10,200 1,000 0,700 7,140

ODT2_1 1 15,230 1,000 0,400 6,092
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ODT2_2 1 46,350 1,000 0,560 25,956

ODT2_3 1 49,950 1,000 1,030 51,449

ODT2_4 1 50,370 1,000 0,580 29,215

ODT2_5 1 50,210 1,000 0,640 32,134

ODT2_6 1 33,970 1,000 0,940 31,932

ODT3 1 20,500 1,000 0,250 5,125

ODT4 1 10,070 1,000 0,800 8,056

ODT5 1 11,550 1,000 1,000 11,550

ODT6 1 11,300 1,000 0,500 5,650

ODT7 1 6,300 1,000 0,400 2,520

ODT8 1 13,250 1,000 0,930 12,323

ODT9 1 6,720 1,000 0,380 2,554

ODT10 1 6,700 1,000 0,350 2,345

ODT11 1 7,220 1,000 0,370 2,671

ODT12 1 8,660 1,000 0,350 3,031

ODT13 1 10,300 1,300 0,500 6,695

246,438

GD75U032     u   Embocadura                                                      

Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre variable fins a 100cm, de formigó prefabricat

ODT 4 1 1,000

ODT 5 1 1,000

ODT 6 1 1,000

ODT 7 1 1,000

ODT 8 1 1,000

ODT 9 1 1,000

ODT 10 1 1,000

ODT 11 1 1,000

ODT 12 1 1,000

ODT 13 1 1,000

10,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.5 Mesures correctores                                             

GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol

pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

dels talussos

1 11.532,000 0,200 1,100 2.537,040

2.537,040

GR2B1101     m2  Anivellament+repassada terr.,manu. pend.<25%                    

Anivellament i repassada del terreny  per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un

pendent inferior a 25%

1 11.532,000 1,100 12.685,200

12.685,200

GR62U103     u   Sub.i plantació de Pinus sp de h= 60-80 cm, C mínim 3 L, en clot

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7

mm),  en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i

revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arre-

lament i totes les tasques de manteniment i mitjans aux iliars necessaris per a la seva correcta exe-

cució segons PPT fins la recepció de l'obra.

4x 4m 1 225,000 225,000

225,000

GR61U203     u   Sub.i plantació de fagàcia de h= 60-80 cm, C-3 L, en clot de pla

Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària,  en C 3 L, i clot de plantació

0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i rev isió escocell, instal·lació de protector

de base , instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i

totes les tasques de manteniment i mitjans aux iliars necessaris per a la seva correcta execució se-

gons PPT fins la recepció de l'obra

6X6m 1 100,000 100,000

100,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.6 Partides alçades                                                

E01          u   Seguretat i salut                                               

Total cantidades alzadas 1,000

1,000

E02          u   Control de qualitat                                             

Total cantidades alzadas 1,000

1,000
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0001                                                            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.1 Moviment de terres                                              

G22DU020     m2  Esbrossada de terreny, emb p.p.de zones boscoses, deixant la lle 0,32

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

ZERO  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            1,30

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

UN  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

G221U113     m3  Excavació  30%  amb martell                                     3,46

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

TRES  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

G2240002     m2  Preparació de base de terraplenat o pedraplenat                 0,73

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

ZERO  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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0001                                                            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.2 Ferms i paviments                                               

SUBCAPITOL 1.2.1 Ferm Flexible                                                   

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 19,99

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

DINOU  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 0,61

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

G939U010     m3  Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica 89,32

Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica, tipus EAL-1 i granulat gra-
nític, inclòs estesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric

VUITANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.2 Ferm rígid                                                      

G7B1U020     m2  Feltre geotextil amb un pes mínim de 140 g/m2                   2,00

Feltre geotextil no teix it de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100%  foradat per amb-
dues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

DOS  EUROS

G9GA0002     m3  Paviment de formigó de 17,5 N/mm2, c.tova, de qualsevol gruix   93,07

Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistèn-
cia tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, v ibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

NORANTA-TRES  EUROS amb SET CÈNTIMS

G7J5U030     m   Segellat  junt  20 mm amplàr. i 20 mm  fondàr. amb màs. asfàlt. 3,99

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en ca-
lent amb pistola manual

TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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0001                                                            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.3 Drenatges                                                       

SUBCAPITOL 1.3.1 Drenatge longitudinal                                           

GD57U615     m   Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m x 0,50 m, revest. mín. 24,81

Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs exca-
vació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

GD57U620     m   Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m x 0,30 m, revest. mín 26,01

Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs exca-
vació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

VINT-I-SIS  EUROS amb UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.3.2 Drenatge transversal                                            

G222U106     m3  Exc. rases, pous  60% amb martell                               12,66

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

DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

FDK2UC35     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,70x70x50cm,s/sol 143,79

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm i 50 cm de fondària, per a ins-
tal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i re-
blert lateral amb terres de l'excavació, marc i reixa inlcuït

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

FDK2UC45     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/ 230,05

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a instal·la-
cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix  i reblert la-
teral amb terres de l'excavació, marc i tapa o reixa icluït

DOS-CENTS TRENTA  EUROS amb CINC CÈNTIMS

FDK2UC50     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,150x150x135cm,s/ 417,72

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 150x150 cm i 135 cm de fondària, per a instal·la-
cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix  i reblert la-
teral amb terres de l'excavació, marc i reixa icluït

QUATRE-CENTS DISSET  EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm            38,84

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            48,60

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

QUARANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            78,82

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

SETANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm            106,81

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

CENT SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm           148,25

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

CENT QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        4,08

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

QUATRE  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

GD75U032     u   Embocadura                                                      236,93

Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre variable fins a 100cm, de formigó prefabricat

DOS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

1 de may o de 2012  Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 1

0001                                                            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.5 Mesures correctores                                             

GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     2,76

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

DOS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

GR2B1101     m2  Anivellament+repassada terr.,manu. pend.<25%                    1,78

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a
un pendent inferior a 25%

UN  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

GR62U103     u   Sub.i plantació de Pinus sp de h= 60-80 cm, C mínim 3 L, en clot 16,10

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 7 mm),  en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i rev isió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

SETZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS

GR61U203     u   Sub.i plantació de fagàcia de h= 60-80 cm, C-3 L, en clot de pla 11,00

Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària,  en C 3 L, i clot de plantació
0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i rev isió escocell, instal·lació de pro-
tector de base , instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva cor-
recta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

ONZE  EUROS
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CAPITOL 1.6 Partides alçades                                                

E01          u   Seguretat i salut                                               14.502,09

CATORZE MIL CINC-CENTS DOS  EUROS amb NOU
CÈNTIMS

E02          u   Control de qualitat                                             10.040,14

DEU MIL QUARANTA  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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CAPITOL 1.1 Moviment de terres                                              

G22DU020     m2  Esbrossada de terreny, emb p.p.de zones boscoses, deixant la lle

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny , amb part proporcional de zones boscoses, deixant la

llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa

càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Ma d'obra ...................................................... 0,19382

Maquinaria..................................................... 0,12649

Suma la partida............................................... 0,32031

Arrodoniment.................................................. -0,00031

TOTAL PARTIDA........................................... 0,32

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-

gues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Ma d'obra ...................................................... 0,13904

Maquinaria..................................................... 1,10987

Materials........................................................ 0,05050

Suma la partida............................................... 1,29941

Arrodoniment.................................................. 0,00059

TOTAL PARTIDA........................................... 1,30

G221U113     m3  Excavació  30%  amb martell                                     

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,

amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'aboca-

ment i manteniment de l'abocador

Ma d'obra ...................................................... 0,16792

Maquinaria..................................................... 3,29574

Suma la partida............................................... 3,46366

Arrodoniment.................................................. -0,00366

TOTAL PARTIDA........................................... 3,46

G2240002     m2  Preparació de base de terraplenat o pedraplenat                 

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

Ma d'obra ...................................................... 0,08514

Maquinaria..................................................... 0,59135

Materials........................................................ 0,05050

Suma la partida............................................... 0,72699

Arrodoniment.................................................. 0,00301

TOTAL PARTIDA........................................... 0,73
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CAPITOL 1.2 Ferms i paviments                                               

SUBCAPITOL 1.2.1 Ferm Flexible                                                   

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

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

Ma d'obra ...................................................... 0,21911

Maquinaria..................................................... 1,02882

Materials........................................................ 18,74650

Suma la partida............................................... 19,99443

Arrodoniment.................................................. -0,00443

TOTAL PARTIDA........................................... 19,99

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Ma d'obra ...................................................... 0,06837

Maquinaria..................................................... 0,05117

Materials........................................................ 0,49200

Suma la partida............................................... 0,61154

Arrodoniment.................................................. -0,00154

TOTAL PARTIDA........................................... 0,61

G939U010     m3  Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica

Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica, tipus EAL-1 i granulat gra-

nític, inclòs estesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Ma d'obra ...................................................... 3,19720

Maquinaria..................................................... 15,46900

Materials........................................................ 70,65080

Suma la partida............................................... 89,31700

Arrodoniment.................................................. 0,00300

TOTAL PARTIDA........................................... 89,32

SUBCAPITOL 1.2.2 Ferm rígid                                                      

G7B1U020     m2  Feltre geotextil amb un pes mínim de 140 g/m2                   

Feltre geotextil no teix it de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100%  foradat per amb-

dues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,

regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Materials........................................................ 2,00000

Suma la partida............................................... 1,99626

Arrodoniment.................................................. 0,00374

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

G9GA0002     m3  Paviment de formigó de 17,5 N/mm2, c.tova, de qualsevol gruix   

Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistèn-

cia tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, v ibratge, acabat superficial,

formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Ma d'obra ...................................................... 14,64375

Maquinaria..................................................... 0,68333

Materials........................................................ 77,74450

Suma la partida............................................... 93,07158

Arrodoniment.................................................. -0,00158

TOTAL PARTIDA........................................... 93,07

G7J5U030     m   Segellat  junt  20 mm amplàr. i 20 mm  fondàr. amb màs. asfàlt. 

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en ca-

lent amb pistola manual

Materials........................................................ 3,99000

Suma la partida............................................... 3,98800

Arrodoniment.................................................. 0,00200

TOTAL PARTIDA........................................... 3,99
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CAPITOL 1.3 Drenatges                                                       

SUBCAPITOL 1.3.1 Drenatge longitudinal                                           

GD57U615     m   Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m x 0,50 m, revest. mín.

Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs exca-

vació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Ma d'obra ...................................................... 8,38901

Maquinaria..................................................... 8,07608

Materials........................................................ 8,34910

Suma la partida............................................... 24,81419

Arrodoniment.................................................. -0,00419

TOTAL PARTIDA........................................... 24,81

GD57U620     m   Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m x 0,30 m, revest. mín

Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs exca-

vació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Ma d'obra ...................................................... 9,91427

Maquinaria..................................................... 9,54445

Materials........................................................ 6,55089

Suma la partida............................................... 26,00961

Arrodoniment.................................................. 0,00039

TOTAL PARTIDA........................................... 26,01

SUBCAPITOL 1.3.2 Drenatge transversal                                            

G222U106     m3  Exc. rases, pous  60% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses

part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,

inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Ma d'obra ...................................................... 1,39432

Maquinaria..................................................... 11,26941

Suma la partida............................................... 12,66373

Arrodoniment.................................................. -0,00373

TOTAL PARTIDA........................................... 12,66

FDK2UC35     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,70x70x50cm,s/sol

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm i 50 cm de fondària, per a ins-

tal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i re-

blert lateral amb terres de l'excavació, marc i reixa inlcuït

Ma d'obra ...................................................... 42,48790

Maquinaria..................................................... 18,40000

Materials........................................................ 82,90520

Suma la partida............................................... 143,79310

Arrodoniment.................................................. -0,00310

TOTAL PARTIDA........................................... 143,79

FDK2UC45     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a instal·la-

cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix  i reblert la-

teral amb terres de l'excavació, marc i tapa o reixa icluït

Ma d'obra ...................................................... 60,69700

Maquinaria..................................................... 23,00000

Materials........................................................ 146,35200

Suma la partida............................................... 230,04900

Arrodoniment.................................................. 0,00100

TOTAL PARTIDA........................................... 230,05
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FDK2UC50     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,150x150x135cm,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 150x150 cm i 135 cm de fondària, per a instal·la-

cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix  i reblert la-

teral amb terres de l'excavació, marc i reixa icluït

Ma d'obra ...................................................... 60,69700

Maquinaria..................................................... 23,00000

Materials........................................................ 334,01960

Suma la partida............................................... 417,71660

Arrodoniment.................................................. 0,00340

TOTAL PARTIDA........................................... 417,72

GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-

bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-

pressió, segons plànols

Materials........................................................ 38,84000

Suma la partida............................................... 38,84160

Arrodoniment.................................................. -0,00160

TOTAL PARTIDA........................................... 38,84

GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-

bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-

pressió, segons plànols

Ma d'obra ...................................................... 5,64219

Maquinaria..................................................... 3,15557

Materials........................................................ 39,80247

Suma la partida............................................... 48,60023

Arrodoniment.................................................. -0,00023

TOTAL PARTIDA........................................... 48,60

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-

bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-

pressió, segons plànols

Ma d'obra ...................................................... 8,22436

Maquinaria..................................................... 4,35833

Materials........................................................ 66,23245

Suma la partida............................................... 78,81514

Arrodoniment.................................................. 0,00486

TOTAL PARTIDA........................................... 78,82

GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-

bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-

pressió, segons plànols

Ma d'obra ...................................................... 10,19277

Maquinaria..................................................... 5,33590

Materials........................................................ 91,28094

Suma la partida............................................... 106,80961

Arrodoniment.................................................. 0,00039

TOTAL PARTIDA........................................... 106,81

GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm           

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-

pressió, segons plànols

Ma d'obra ...................................................... 13,02438

Maquinaria..................................................... 6,74930

Materials........................................................ 128,47342

Suma la partida............................................... 148,24710

Arrodoniment.................................................. 0,00290

TOTAL PARTIDA........................................... 148,25
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G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,

inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condi-

cions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Ma d'obra ...................................................... 1,36469

Maquinaria..................................................... 2,19671

Materials........................................................ 0,51850

Suma la partida............................................... 4,07990

Arrodoniment.................................................. 0,00010

TOTAL PARTIDA........................................... 4,08

GD75U032     u   Embocadura                                                      

Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre variable fins a 100cm, de formigó prefabricat

Ma d'obra ...................................................... 68,83250

Maquinaria..................................................... 19,54500

Materials........................................................ 148,54996

Suma la partida............................................... 236,92746

Arrodoniment.................................................. 0,00254

TOTAL PARTIDA........................................... 236,93
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CAPITOL 1.5 Mesures correctores                                             

GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol

pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma-

nual dels talussos

Materials........................................................ 2,76000

Suma la partida............................................... 2,76391

Arrodoniment.................................................. -0,00391

TOTAL PARTIDA........................................... 2,76

GR2B1101     m2  Anivellament+repassada terr.,manu. pend.<25%                    

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a

un pendent inferior a 25%

Materials........................................................ 1,78000

Suma la partida............................................... 1,77653

Arrodoniment.................................................. 0,00347

TOTAL PARTIDA........................................... 1,78

GR62U103     u   Sub.i plantació de Pinus sp de h= 60-80 cm, C mínim 3 L, en clot

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel

mím. 7 mm),  en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del

sot, formació i rev isió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i

adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a

la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Materials........................................................ 16,10000

Suma la partida............................................... 16,10216

Arrodoniment.................................................. -0,00216

TOTAL PARTIDA........................................... 16,10

GR61U203     u   Sub.i plantació de fagàcia de h= 60-80 cm, C-3 L, en clot de pla

Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària,  en C 3 L, i clot de plantació

0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i rev isió escocell, instal·lació de pro-

tector de base , instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs

d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva cor-

recta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Materials........................................................ 11,00000

Suma la partida............................................... 10,99809

Arrodoniment.................................................. 0,00191

TOTAL PARTIDA........................................... 11,00
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CAPITOL 1.6 Partides alçades                                                

E01          u   Seguretat i salut                                               

TOTAL PARTIDA........................................... 14.502,09

E02          u   Control de qualitat                                             

TOTAL PARTIDA........................................... 10.040,14
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PRESSUPOST

0001                                                            

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.1 Moviment de terres                                              

G22DU020     m2  Esbrossada de terreny, emb p.p.de zones boscoses, deixant la lle

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la lle-

nya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i

transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

11.535,000 0,32 3.691,20

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

147,000 1,30 191,10

G221U113     m3  Excavació  30%  amb martell                                     

Excavació de terreny  no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb

mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i mante-

niment de l'abocador

7.290,000 3,46 25.223,40

G2240002     m2  Preparació de base de terraplenat o pedraplenat                 

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

Prescripcions Tècniques

582,000 0,73 424,86

TOTAL CAPITOL 1.1 Moviment de terres............................................................................................................. 29.530,56
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0001                                                            

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.2 Ferms i paviments                                               

SUBCAPITOL 1.2.1 Ferm Flexible                                                   

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

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

2.138,200 19,99 42.742,62

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

10.691,000 0,61 6.521,51

G939U010     m3  Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica

Base de grava-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica, tipus EAL-1 i granulat granític,

inclòs estesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric

534,550 89,32 47.746,01

TOTAL SUBCAPITOL 1.2.1 Ferm Flexible....................................... 97.010,14

SUBCAPITOL 1.2.2 Ferm rígid                                                      

G7B1U020     m2  Feltre geotextil amb un pes mínim de 140 g/m2                   

Feltre geotex til no teix it de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100%  foradat per ambdues

cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularit-

zació i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

6.325,000 2,00 12.650,00

G9GA0002     m3  Paviment de formigó de 17,5 N/mm2, c.tova, de qualsevol gruix   

Pav iment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència

tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, v ibratge, acabat superficial, formació

de junts tallats en fresc i totes les feines adients

1.035,000 93,07 96.327,45

G7J5U030     m   Segellat  junt  20 mm amplàr. i 20 mm  fondàr. amb màs. asfàlt. 

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent

amb pistola manual

1.462,000 3,99 5.833,38

TOTAL SUBCAPITOL 1.2.2 Ferm rígid ............................................ 114.810,83

TOTAL CAPITOL 1.2 Ferms i paviments............................................................................................................... 211.820,97
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.3 Drenatges                                                       

SUBCAPITOL 1.3.1 Drenatge longitudinal                                           

GD57U615     m   Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m x 0,50 m, revest. mín.

Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mí-

nim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació

de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1.810,000 24,81 44.906,10

GD57U620     m   Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m x 0,30 m, revest. mín

Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mí-

nim de 5 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació

de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2.680,000 26,01 69.706,80

TOTAL SUBCAPITOL 1.3.1 Drenatge longitudinal........................ 114.612,90

SUBCAPITOL 1.3.2 Drenatge transversal                                            

G222U106     m3  Exc. rases, pous  60% amb martell                               

Excavació de terreny  no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses

part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-

clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

660,829 12,66 8.366,10

FDK2UC35     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,70x70x50cm,s/sol

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm i 50 cm de fondària, per a instal·la-

cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral

amb terres de l'excavació, marc i reixa inlcuït

4,000 143,79 575,16

FDK2UC45     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de

serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb ter-

res de l'excavació, marc i tapa o reixa icluït

10,000 230,05 2.300,50

FDK2UC50     u   Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,150x150x135cm,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 150x150 cm i 135 cm de fondària, per a instal·lacions de

serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix i reblert lateral amb ter-

res de l'excavació, marc i reixa icluït

1,000 417,72 417,72

GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

95,000 38,84 3.689,80

GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

43,000 48,60 2.089,80

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

70,500 78,82 5.556,81

GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

245,000 106,81 26.168,45

GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm           

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre

de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-

gons plànols

10,500 148,25 1.556,63

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

246,438 4,08 1.005,47

GD75U032     u   Embocadura                                                      

Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre variable fins a 100cm, de formigó prefabricat

10,000 236,93 2.369,30

TOTAL SUBCAPITOL 1.3.2 Drenatge transversal.......................... 54.095,74

TOTAL CAPITOL 1.3 Drenatges............................................................................................................................ 168.708,64
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CAPITOL 1.5 Mesures correctores                                             

GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol

pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

dels talussos

2.537,040 2,76 7.002,23

GR2B1101     m2  Anivellament+repassada terr.,manu. pend.<25%                    

Anivellament i repassada del terreny  per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un

pendent inferior a 25%

12.685,200 1,78 22.579,66

GR62U103     u   Sub.i plantació de Pinus sp de h= 60-80 cm, C mínim 3 L, en clot

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7

mm),  en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i

revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arre-

lament i totes les tasques de manteniment i mitjans aux iliars necessaris per a la seva correcta exe-

cució segons PPT fins la recepció de l'obra.

225,000 16,10 3.622,50

GR61U203     u   Sub.i plantació de fagàcia de h= 60-80 cm, C-3 L, en clot de pla

Subministrament i plantació de fagàcia de 60-80 cm d'alçària,  en C 3 L, i clot de plantació

0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i rev isió escocell, instal·lació de protector

de base , instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i

totes les tasques de manteniment i mitjans aux iliars necessaris per a la seva correcta execució se-

gons PPT fins la recepció de l'obra

100,000 11,00 1.100,00

TOTAL CAPITOL 1.5 Mesures correctores........................................................................................................... 34.304,39
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.6 Partides alçades                                                

E01          u   Seguretat i salut                                               

1,000 14.502,09 14.502,09

E02          u   Control de qualitat                                             

1,000 10.040,14 10.040,14

TOTAL CAPITOL 1.6 Partides alçades.................................................................................................................. 24.542,23

TOTAL...................................................................................................................................................................... 468.906,79
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PARTIDES ORDENADES PER IMPORT (Pres)
0001                                                            

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT % % AC.

G9GA0002     1.035,000 m3  Pav iment de formigó de 17,5 N/mm2, c.tov a, de qualsev ol gruix    93,07 96.327,45 20,54 20,54

GD57U620     2.680,000 m   Cuneta profunda trapezoïdal de 0,50/0,30 m x  0,30 m, rev est. mín 26,01 69.706,80 14,87 35,41

G939U010     534,550 m3  Base de grav a-emulsió, amb 135 kg/m3 emulsió bituminosa aniònica 89,32 47.746,01 10,18 45,59

GD57U615     1.810,000 m   Cuneta profunda trapezoïdal d'0,50/0,30 m x  0,50 m, rev est. mín. 24,81 44.906,10 9,58 55,17

G921U020     2.138,200 m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 19,99 42.742,62 9,12 64,28

GD75U050     245,000 m   Canalització amb tub de formigó v ibropremsat Ø= 80cm            106,81 26.168,45 5,58 69,86

G221U113     7.290,000 m3  Ex cav ació  30%  amb martell                                     3,46 25.223,40 5,38 75,24

GR2B1101     12.685,200 m2  Aniv ellament+repassada terr.,manu. pend.<25%                    1,78 22.579,66 4,82 80,06

E01          1,000 u   Seguretat i salut                                               14.502,09 14.502,09 3,09 83,15

G7B1U020     6.325,000 m2  Feltre geotex til amb un pes mínim de 140 g/m2                   2,00 12.650,00 2,70 85,85

E02          1,000 u   Control de qualitat                                             10.040,14 10.040,14 2,14 87,99

G222U106     660,829 m3  Ex c. rases, pous  60% amb martell                               12,66 8.366,10 1,78 89,77

GR3PU010     2.537,040 m3  Estesa de terra v egetal procedent de l'obra                     2,76 7.002,23 1,49 91,27

G9J1U010     10.691,000 m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 0,61 6.521,51 1,39 92,66

G7J5U030     1.462,000 m   Segellat  junt  20 mm amplàr. i 20 mm  fondàr. amb màs. asfàlt. 3,99 5.833,38 1,24 93,90

GD75U040     70,500 m   Canalització amb tub de formigó v ibropremsat Ø= 60cm            78,82 5.556,81 1,19 95,09

G22DU020     11.535,000 m2  Esbrossada de terreny , emb p.p.de zones boscoses, deix ant la lle 0,32 3.691,20 0,79 95,87

GD75U010     95,000 m   Canalització amb tub de formigó v ibropremsat Ø= 30cm            38,84 3.689,80 0,79 96,66

GR62U103     225,000 u   Sub.i plantació de Pinus sp de h= 60-80 cm, C mínim 3 L, en clot 16,10 3.622,50 0,77 97,43

GD75U032     10,000 u   Embocadura                                                      236,93 2.369,30 0,51 97,94

FDK2UC45     10,000 u   Pericó regist,p/instal.serv eis form.prefabricat,100x 100x 100cm,s/ 230,05 2.300,50 0,49 98,43

GD75U020     43,000 m   Canalització amb tub de formigó v ibropremsat Ø= 40cm            48,60 2.089,80 0,45 98,88

GD75U060     10,500 m   Canalització amb tub de formigó v ibropremsat Ø= 100cm           148,25 1.556,63 0,33 99,21

GR61U203     100,000 u   Sub.i plantació de fagàcia de h= 60-80 cm, C-3 L, en clot de pla 11,00 1.100,00 0,23 99,44

G228U010     246,438 m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        4,08 1.005,47 0,21 99,66

FDK2UC35     4,000 u   Pericó regist,p/instal.serv eis form.prefabricat,70x 70x 50cm,s/sol 143,79 575,16 0,12 99,78

G2240002     582,000 m2  Preparació de base de terraplenat o pedraplenat                 0,73 424,86 0,09 99,87

FDK2UC50     1,000 u   Pericó regist,p/instal.serv eis form.prefabricat,150x 150x 135cm,s/ 417,72 417,72 0,09 99,96

G226U030     147,000 m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            1,30 191,10 0,04 100,00
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RESUM DE PRESSUPOST
0001                                                            

CAPITOL RESUM EUROS %

1.1 Moviment de terres................................................................................................................................ 29.530,56 6,30

1.2 Ferms i paviments................................................................................................................................. 211.820,97 45,17

-1.2.1 -Ferm Flex ible......................................................................................................... 97.010,14

-1.2.2 -Ferm rígid.............................................................................................................. 114.810,83

1.3 Drenatges.............................................................................................................................................. 168.708,64 35,98

-1.3.1 -Drenatge longitudinal ................................................................................................ 114.612,90

-1.3.2 -Drenatge transversal................................................................................................ 54.095,74

1.5 Mesures correctores.............................................................................................................................. 34.304,39 7,32

1.6 Partides alçades..................................................................................................................................... 24.542,23 5,23

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 468.906,79

13,00% Despeses Generals....................... 60.957,88

6,00% Benefici industrial.......................... 28.134,41

SUMA DE G.G. y  B.I. 89.092,29

18,00% I.V.A....................................................................... 100.439,83

PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 658.438,91

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 658.438,91

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈN-
TIMS

HORTA DE SANT JOAN, a Fecha.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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