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MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 1Data:

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G219U040

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

T1 Amidaments s/CAD Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda BV-5305 853,000 853,000

TOTAL AMIDAMENT 853,000

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

2 G21B3002

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (ud)

C#*D#*E#*F#2 Panell informatiu accés golf 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

3 G21B1002

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda BV-5306 + ramal est 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària4 G219U100

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Rotonda BV-5305 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G214U025

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m) Alçada (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Mur golf 42,000 1,500 0,400 25,200

TOTAL AMIDAMENT 25,200

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 2Data:

ESBROSSADATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G22DU100

AMIDAMENT DIRECTE 21.084,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U120

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

T1 Volum (m)

C#*D#*E#*F#2 23.516,700 23.516,700

TOTAL AMIDAMENT 23.516,700

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

2 G221U010

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

T1 superficie gruix

C#*D#*E#*F#2 21.084,000 0,300 6.325,200

TOTAL AMIDAMENT 6.325,200

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLENSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G22B0002

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

T1 Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 sup terraple fora traça 4.565,000 4.565,000

C#*D#*E#*F#3 sup traça en terraple 3.797,000 3.797,000

TOTAL AMIDAMENT 8.362,000

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 3Data:

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

2 G226U030

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

T1 Volum (m3) Superf gruix

C#*D#*E#*F#2 Volum total terraple 24.863,700 24.863,700

C#*D#*E#*F#3 Volum sols stabilitzats 3.797,000 0,500 -1 -1898,5

TOTAL AMIDAMENT 22.965,200

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESPLANADATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pórtland amb calissa CEM II/B-L 32,5 N1 G91A1110

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

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Volum sota aglomerat 7.356,970 0,250 1.839,243

C#*D#*E#*F#3 Volum sosta carril bici 2.098,570 0,250 524,643

TOTAL AMIDAMENT 2.363,886

m3 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pórtland amb calissa CEM II/B-L 32,5 N2 G91A1210

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

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Volum sota aglomerat 7.356,970 0,250 1.839,243

C#*D#*E#*F#3 Volum sosta carril bici 2.098,570 0,250 524,643

TOTAL AMIDAMENT 2.363,886

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
BASES I SUB-BASES GRANULARSTITOL 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 Superficie Gruix

C#*D#*E#*F#2 Volum sota superf algomerat 8.854,750 0,350 3.099,163

C#*D#*E#*F#3 Volum sota carril bici 2.170,680 0,350 759,738

TOTAL AMIDAMENT 3.858,901

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 4Data:

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
AFERMATS BITUMINOSOSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U612

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

T1 Superficie Gruix Densitat

C#*D#*E#*F#2 Superf algomerat 8.854,750 0,050 2,300 1.018,296

C#*D#*E#*F#3 Superf vorera-bici 2.170,679 0,050 2,300 249,628

TOTAL AMIDAMENT 1.267,924

t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U120

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

T1 Superficie Gruix Densitat

C#*D#*E#*F#2 Superf algomerat 8.854,750 0,100 2,300 2.036,593

C#*D#*E#*F#3 Superf carril bici 2.170,680 0,100 2,300 499,256

TOTAL AMIDAMENT 2.535,849

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou3 G9J1U320

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

T1 Superficie

C#*D#*E#*F#2 Superf algomerat 8.854,750 8.854,750

C#*D#*E#*F#3 Superf carril bici 2.170,680 2.170,680

TOTAL AMIDAMENT 11.025,430

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP4 G9J1U010

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

T1 Superficie

C#*D#*E#*F#2 Superf algomerat 8.854,750 8.854,750

C#*D#*E#*F#3 Superf carril bici 2.170,680 2.170,680

TOTAL AMIDAMENT 11.025,430

t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010

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

T1 Pes (t) Dosificació

2 AC16 SURF S

C#*D#*E#*F#3 total 1.267,924 0,052 65,932

5 AC32 BASE G

C#*D#*E#*F#6 total 2.535,849 0,039 98,898

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 164,830

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
PAVIMENTS VARISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat
texturat i compactació amb martell vibrant

1 F9G8CTA0

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

1 ROTONDA NORD

C#*D#*E#*F#2 Illeta nou ramal 10,500 10,500

4 ROTONDA SUD

C#*D#*E#*F#5 Illetes ramals 12,130 12,130

TOTAL AMIDAMENT 22,630

m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camió

2 E93616B0

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

T1 Superficie

2 ROTONDA NORD

C#*D#*E#*F#3 Illeta nou ramal 10,500 10,500

5 ROTONDA SUD

C#*D#*E#*F#6 Illetes ramals 12,130 12,130

TOTAL AMIDAMENT 22,630

m2 Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a
escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació
de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa

3 F9K4VB00

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

T1 Superficie

C#*D#*E#*F#2 Acabat vorera-bici 2.170,679 2.170,679

TOTAL AMIDAMENT 2.170,679

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.

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Illots rotonda sud 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 Illot central rotonda sud 66,000 66,000

C#*D#*E#*F#5 Illot ramal rotonda nord 13,400 13,400

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 101,900

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

5 G7B1U050

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

T1 Amidaments s/CAD Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Sota calçada (amb terraplé) 3.797,000 3.797,000

TOTAL AMIDAMENT 3.797,000

m2 Formació de camí inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u artificial i formació de cunetes,
compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat.

6 F22T0010

AMIDAMENT DIRECTE 686,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 04
O.D.TTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb tot-ú artificial, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G228V010

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

T1 Amidaments s/CAD long Amplada (m) alt

C#*D#*E#*F#2 11,000 2,000 2,000 0,500 22,000

C#*D#*E#*F#3 29,000 2,500 2,000 0,500 72,500

TOTAL AMIDAMENT 94,500

u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 500-800 mm format per base de formigó HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i
reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.

2 FDZ40005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins
a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

3 GD75B575

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

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

4 G222U110

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

T1 Amidaments s/CAD long Amplada (m) alt

C#*D#*E#*F#2 11,000 1,500 2,000 33,000

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 7Data:

C#*D#*E#*F#3 29,000 1,500 2,000 87,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 04
DRENATGE LONGITUDINALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GD57U010

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Cuneta laterals calçada 825,730 825,730

TOTAL AMIDAMENT 825,730

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,35 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

2 GD57V510

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Cuneta peu terraplé 378,600 378,600

TOTAL AMIDAMENT 378,600

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

3 GD5GU020

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m) Ut

C#*D#*E#*F#2 Punts abocament a torrent 8,000 6,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
VIADUCTESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Execució de pont llosa pretesat, totalment acabat.1 G4L1V510

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

T1 Amidaments s/CAD Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Pont 1 305,000 305,000

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 8Data:

C#*D#*E#*F#3 Pont 2 762,200 762,200

TOTAL AMIDAMENT 1.067,200

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
MUR ESCULLERATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols

1 G3J50004

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

T1 longitud alçada profund %

C#*D#*E#*F#2 Zona granja (PK 0+200 a 0+260) 60,000 4,000 2,000 0,400 192,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

2 G3J2U030

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

T1 longitud alçada profund %

C#*D#*E#*F#2 Zona granja (PK 0+200 a 0+260) 60,000 4,000 2,000 0,600 288,000

TOTAL AMIDAMENT 288,000

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

3 G3Z1U010

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

T1 longitud profund

C#*D#*E#*F#2 Zona granja (PK 0+200 a 0+260) 60,000 2,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

4 G7B1U050

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

T1 longitud alçada

C#*D#*E#*F#2 Zona granja (PK 0+200 a 0+260) 60,000 4,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació

5 GD5AU016

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

T1 longitud

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Zona granja (PK 0+200 a 0+260) 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

6 G229U020

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

T1 longitud alçada profund

C#*D#*E#*F#2 Zona granja (PK 0+200 a 0+260) 60,000 1,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
MARC PAS INFERIOR CAMÍTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Marc soterrat de formigó armat, de secció rectangular i dimensions interiors de 3000x3000 mm., Clase C-2 (capaç de
soportar una cobertura d'1,80 m de terres más 0,5 de paquet asfàltic i tràfico de 60 Tn segons la instrucció de carreteres),
amb junta encadellada, per a ser colocat en ambiente II a. Col·locat en rasa, sobre solera de formigó de 20 cm.
anivellada, reblert lateral i superior fins a 300 cm persobre de la seva generatriu amb sorra de riu, i compactada. Amb p.p.
de mitjans auxiliars, inclosa l'excavació i el tapat posterior de la rasa.

1 G4L001

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 01

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.

T1 Longitud (m) Coeficient
(discontinues)

2 EIX ALTERNATIVA 1

3 Vorals

C#*D#*E#*F#4 M-2.6 1.050,000 1.050,000

C#*D#*E#*F#5 1.050,000 1.050,000

7 Línia central

C#*D#*E#*F#8 M-2.1 (continua) 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#9 M-3.3 (discont + cont) 100,000 1,270 127,000

10 M-1.3 (discontinua)

C#*D#*E#*F#11 PK 0+120 a 0+282 70,000 0,270 18,900

13 Contorn illetes

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
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AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 10Data:

14 M-2.6

16 ROTONDA NORD

17 illeta

C#*D#*E#*F#18 M-2.6 15,000 15,000

20 ROTONDA SUD

21 Vorals

C#*D#*E#*F#22 M-2.6 300,000 300,000

23 Contorn illetes

C#*D#*E#*F#24 M-2.6 45,000 45,000

25 Contorn illeta central

C#*D#*E#*F#26 M-2.6 85,000 85,000

27 Línia central ramals

C#*D#*E#*F#28 M-2.1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 2.970,900

m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U340

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

T1 Longitud (m) Coeficient
(discontinua)

C#*D#*E#*F#2 divers 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

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

3 GBA1U350

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

T1 Longitud (m) Coeficient
(discontinua)

C#*D#*E#*F#2 divers 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

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

4 GBA33001

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

T1 Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Divers 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 11Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBB1U111

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

T1 Unitats (ud)

2 ROTONDA

C#*D#*E#*F#3 R-402 4,000 4,000

5 ACCESOS ROTONDA

C#*D#*E#*F#6 R-401a 4,000 4,000

8 EIX ALTERNATIVA 1

C#*D#*E#*F#9 R-502 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 R-305 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

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

2 GBB1U102

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

T1 Unitats (ud)

2 ACCESOS ROTONDA

C#*D#*E#*F#3 P-4 (a 150 m.) 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 R-1 (a 150 m.) 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 R-1 4,000 4,000

7 EIX ALTERNATIVA 1

C#*D#*E#*F#8 P-1c (a 100 m.) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 P-1d (a 100 m.) 1,000 1,000

11 ROTONDA NORD

C#*D#*E#*F#12 R-1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

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

3 GBB1U121

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

T1 Unitats (ud)

2 ROTONDA SUD

C#*D#*E#*F#3 R-2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 R-2 1,000 1,000

6 EIX ALTERNATIVA 1

C#*D#*E#*F#7 R-2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 R-2 1,000 1,000

10 ROTONDA NORD

C#*D#*E#*F#11 R-2 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 12Data:

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

4 GBB1U150

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

T1 Unitats (ud) Superfície (m2)

2 ACCESOS ROTONDA SUD

C#*D#*E#*F#3 S-800 (a 150 m.) 4,000 0,120 0,480

5 EIX ALTERNATIVA 1

C#*D#*E#*F#6 S-800 (a 100 m.) 2,000 0,120 0,240

8 ROTONDA NORD

C#*D#*E#*F#9 S-800 (a 100 m.) 1,000 0,120 0,120

TOTAL AMIDAMENT 0,840

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

5 GBBZU005

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

T1 Unitats (ud)

2 ROTONDA

C#*D#*E#*F#3 R-402 4,000 4,000

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

6 ACCESOS ROTONDA

C#*D#*E#*F#7 R-401a 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 R-1 4,000 4,000

10 EIX ALTERNATIVA 1A

C#*D#*E#*F#11 R-502 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 R-305 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 R-2 2,000 2,000

15 ROTONDA NORD

C#*D#*E#*F#16 R-1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

6 GBBZU006

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

T1 Unitats (ud)

2 ACCESOS ROTONDA

C#*D#*E#*F#3 P-4, R-1, S-800 (a 150 m.) 4,000 4,000

5 EIX ALTERNATIVA 1

C#*D#*E#*F#6 P-1c, S-800 (a 100 m.) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 P-1d, S-800 (a 100 m.) 1,000 1,000

9 ROTONDA NORD

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE TARADELL. NOVA CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES
BV-5306 i BV-5305.

AMIDAMENTS Pàg.:26/06/20 13Data:

C#*D#*E#*F#10 R-1, S-800 (a 100 m.) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Unitat de senyalització de rotondes, enllaços i interseccions7 GBSENY02

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

T1 Unitats (ud)

C#*D#*E#*F#2 ROTONDA SUD 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 06
DEFENSES I ABALISSAMENTTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de treball W5, i nivell de severitat A, incloent
tanca mixta de fusta i metall, part proporcional de pals metàl·lics forrats de fusta, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, segons plànols.

1 GB2DU104

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

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Tot el tronc costat esquerra (amb fusta) 1.087,000 1.087,000

TOTAL AMIDAMENT 1.087,000

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

2 GB2AU503

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

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Trams en terraple costat dret (oest) 425,800 425,800

TOTAL AMIDAMENT 425,800

u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120
cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

3 GB2AU120

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

T1 Unitats (ud) trams

C#*D#*E#*F#2 Trams terraple 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Abatiment de barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de treball W5, i nivell de severitat
A, incloent tanca mixta de fusta i metall, part proporcional de pals metàl·lics forrats de fusta, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, segons
plànols.

4 GB2DU124

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

T1 Unitats (ud)

C#*D#*E#*F#2 barrera mixta. Inici i fi 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

5 GB1AU100

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (ud) Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Pont 1 1,000 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Pont 2 1,000 76,000 76,000

TOTAL AMIDAMENT 106,000

u Terminal en forma de cua de peix esclafada, per a connexió d'àmpit amb barrera de seguretat de secció de doble ona,
inclòs elements de fixació, totalment col·locat

6 GB2AV110

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (ud)

C#*D#*E#*F#2 Pont 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Pont 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

7 GB1AU105

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (ud)

C#*D#*E#*F#2 Pont 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Piont 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

8 GB121CAE

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (ud) Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Pont 1 1,000 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Pont 2 1,000 76,000 76,000

TOTAL AMIDAMENT 106,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
ENLLUMENAT ROTONDACAPÍTOL 07
OBRA CIVIL ENLLUMENATTITOL 3 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplada, amb compactació del 95% PM1 G224V00F

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

C#*D#*E#*F#2 188,250 0,600 112,950

TOTAL AMIDAMENT 112,950

m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 GDG3V006

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

m Canalització de serveis executada sota terres, amb 2 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 GDG3V004

AMIDAMENT DIRECTE 188,000

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

4 G3Z1U030

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)

C#*D#*E#*F#2 Canalització sota terra 188,000 0,600 0,270 30,456

TOTAL AMIDAMENT 30,456

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 5 G921U020

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)

C#*D#*E#*F#2 Canalització sota terra 188,000 0,600 0,600 67,680

TOTAL AMIDAMENT 67,680

u Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 GDK2U010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

7 GDKZ0002

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

8 G222U110

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

EUR
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T1 Amidaments s/CAD Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) ut

C#*D#*E#*F#2 baculs 1,000 1,000 1,200 9,000 10,800

TOTAL AMIDAMENT 10,800

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat9 G450U040

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) ut

C#*D#*E#*F#2 columnes 1,000 1,000 1,200 9,000 10,800

TOTAL AMIDAMENT 10,800

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

10 GGD1421E

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (u)

C#*D#*E#*F#2 columnes 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
ENLLUMENAT ROTONDACAPÍTOL 07
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENATTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, col·locació i connexionat de centre de comandament preparat per a dos circuits de sortida, constituït per
armari d'acer inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa i equips compactes de protecció, per a una potencia de
contractació de fins a 15 KW

1 GHGAE020

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (u)

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de contatge en poliester i fibra de vidre amb fusibles de protecció, rellotge de discriminació horària i comptadors
muntada superficialment, incloses totes les operacions de connexionat

2 GG1ME010

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (u)

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència
90 W, col·locat sobre dau de formigó

3 FHR146P1

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

T1 Amidaments s/CAD Unitats (u)

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Rotonda 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Partida alçada a justificar per a escomesa BT segons pressupost de la companyia corresponent a, connexió pat caixes y
armaris distribució lsbt, connexió cable amb terminal 4x50 mm2, marcar, mesurar i confeccionar plànol fins 15 m (equip),
maniobra. r. subterrani BT i creació zona protegida c. realització dels treballs, col·locació fins 50 avisos poblac. sup. 15000
habitants, identificació i tall cable subterrani qualsevol tensió, enginyeria, topografia i projecte.

4 XPAUU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
ENLLUMENAT ROTONDACAPÍTOL 07
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Canalització sota terra 188,000 188,000

TOTAL AMIDAMENT 188,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

2 GG31460U

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

T1 Amidaments s/CAD Longitud (m) ut

C#*D#*E#*F#2 Canalització sota terra 188,000 1,000 188,000

C#*D#*E#*F#3 columnes 10,000 9,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 278,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 08
TELEFÒNICATITOL 3 01
AFECCIÓ 1+030TITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ SERVEIS TELEFONICA
Afecció PK 1+030
Construcció d'arqueta intercalada tipus H i 50 m de canalització de 2 conductes de PVC 110 mm.

1 XSSAA02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 08
PARTICULARSTITOL 3 02

EUR
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AFECCIÓ PK 1+330TITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS PARTICULARS
Afecció PK 1+330
- Acondicionament escomesa elèctrica golf.
- Demolició i reconstrucció mur de tancament en zona rotonda
- Desplaçament de porta corredera d'accés a la finca a nova ubicació

1 XSSAA03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 08
ELECTRICITATTITOL 3 03
AFECCIÓ PK 0+340TITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS D'ENDESA MT
ACTUACIÓ PK 0+340
Estesa de 170 m de doble circuit aeri LA-100 i 60 m d'un circuit LA-56, 3 torres metàl·liques d'angle per a doble circuit i
una torre d'angle un circuit, inclòs part proporcional d'armats i cadenes, seccionador aeri de SF6, connexions,
desmuntatges, projecte, legalitzacions 

1 XPSAA01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 08
ELECTRICITATTITOL 3 03
AFECCIÓ PK 1+030TITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS D'ENDESA MT
ACTUACIÓ PK 1+030
Estesa d'uns 40 m de circuit de cable 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm2 Al dins de canalització, creuament carretera
BV-5305, instal·lació d'armaris para CDU i CPM, connexions, projecte, legalitzacions

1 XSSAA01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 09
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos1 XPA1V001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus 2 XPA1V002

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 09
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRETITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 PPA0U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELLOBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 10
RESTAURACIÓ DE TALUSSOSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GR3PU010

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

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Volum amb superficie total actuació 21.084,240 0,300 6.325,272

C#*D#*E#*F#3 Descompte volum sota vial 7.356,970 0,300 -1 -2207,091

C#*D#*E#*F#4 Descompte volum sota carril bici 2.098,570 0,300 -1 -629,571

TOTAL AMIDAMENT 3.488,610

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

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

T1 Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 terra vegetal estesa en superficie 3.488,610 3.488,610

TOTAL AMIDAMENT 3.488,610

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,20m2E93616B0 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 1

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €5,29m2F22T0010 Formació de camí inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u artificial i
formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de
residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 2

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €11,55m2F9G8CTA0 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de
camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

P- 3

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €9,90m2F9K4VB00 Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i
pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de
beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja
del ferm inclosa

P- 4

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €520,02uFDZ40005 Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 500-800 mm format per base
de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció de terres de
formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs
completament acabat.

P- 5

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1.584,16uFHR146P1 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades
de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó

P- 6

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €31,61m3G214U025 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,00m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(QUATRE EUROS)

 €4,85mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

P- 9

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,51mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

P- 10

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €36,48uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 11

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,55m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,40m3G221U120 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 13

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €20,93m3G222U110 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14

(VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €2,75m2G224V00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplada, amb compactació del
95% PM

P- 15

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,22m3G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 16

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €25,64m3G228V010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb tot-ú artificial, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 17

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

 €23,79m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 18

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

 €0,76m2G22B0002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 19

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,24m2G22DU100 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 20

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €32,55m3G3J2U030 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 21

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €46,09m3G3J50004 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 22

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €7,32m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 23

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €73,19m3G3Z1U030 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- 24

(SETANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €77,98m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 25
(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.600,00MG4L001 Marc soterrat de formigó armat, de secció rectangular i dimensions interiors de 3000x3000 mm.,
Clase C-2 (capaç de soportar una cobertura d'1,80 m de terres más 0,5 de paquet asfàltic i tràfico
de 60 Tn segons la instrucció de carreteres), amb junta encadellada, per a ser colocat en ambiente
II a. Col·locat en rasa, sobre solera de formigó de 20 cm. anivellada, reblert lateral i superior fins a
300 cm persobre de la seva generatriu amb sorra de riu, i compactada. Amb p.p. de mitjans
auxiliars, inclosa l'excavació i el tapat posterior de la rasa.

P- 26

(MIL SIS-CENTS EUROS)

 €631,05m2G4L1V510 Execució de pont llosa pretesat, totalment acabat.P- 27
(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €2,90m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 28

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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 €16,33m3G91A1110 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pórtland amb
calissa CEM II/B-L 32,5 N

P- 29

(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,24m3G91A1210 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pórtland amb
calissa CEM II/B-L 32,5 N

P- 30

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €20,40m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 31
(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €28,34mG9650020 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- 32

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

 €30,01tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 33

(TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €31,07tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 34

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €514,50tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesP- 35
(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €0,59m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 36
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,41m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nouP- 37
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €86,16mGB121CAE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm,
de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 38

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €125,20mGB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell
H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

P- 39

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

 €192,88uGB1AU105 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe
M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 40

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €353,93uGB2AU120 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor
posterior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 41

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €32,33mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 42

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €27,87uGB2AV110 Terminal en forma de cua de peix esclafada, per a connexió d'àmpit amb barrera de seguretat de
secció de doble ona, inclòs elements de fixació, totalment col·locat

P- 43

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

 €76,22mGB2DU104 Barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de treball W5, i nivell de
severitat A, incloent tanca mixta de fusta i metall, part proporcional de pals metàl·lics forrats de
fusta, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, segons plànols.

P- 44

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

 €424,03uGB2DU124 Abatiment de barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de treball
W5, i nivell de severitat A, incloent tanca mixta de fusta i metall, part proporcional de pals metàl·lics
forrats de fusta, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, segons plànols.

P- 45

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

 €1,03mGBA1U310 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- 46

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €2,48mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 47

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,48mGBA1U350 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- 48

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,14m2GBA33001 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- 49

(VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €155,31uGBB1U102 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- 50

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €126,70uGBB1U111 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- 51

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €148,51uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, 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- 52

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €371,01m2GBB1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 53

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

 €109,76uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 54

(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €131,26uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 55

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

 €3.000,00uGBSENY02 Unitat de senyalització de rotondes, enllaços i interseccionsP- 56
(TRES MIL EUROS)
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 €20,45mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 57

(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €14,68mGD57V510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,35 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 58

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,60mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

P- 59

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €41,24mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 60

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

 €68,46mGD75B575 Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera
de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 61

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,05mGDG3V004 Canalització de serveis executada sota terres, amb 2 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 62

(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €12,62mGDG3V006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 63

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €318,78uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 64

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

 €84,48uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

P- 65

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.162,61uGG1ME010 Equip de contatge en poliester i fibra de vidre amb fusibles de protecció, rellotge de discriminació
horària i comptadors muntada superficialment, incloses totes les operacions de connexionat

P- 66

(MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,20mGG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 67

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €6,10mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

P- 68

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €22,95uGGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 69

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3.549,33uGHGAE020 Subministrament, col·locació i connexionat de centre de comandament preparat per a dos circuits
de sortida, constituït per armari d'acer inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa i equips
compactes de protecció, per a una potencia de contractació de fins a 15 KW

P- 70

(TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €2,89m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 71

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,10m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 72

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €12.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 73

(DOTZE MIL EUROS)

 €63.140,00PAXPSAA01 PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS D'ENDESA MT
ACTUACIÓ PK 0+340
Estesa de 170 m de doble circuit aeri LA-100 i 60 m d'un circuit LA-56, 3 torres metàl·liques
d'angle per a doble circuit i una torre d'angle un circuit, inclòs part proporcional d'armats i cadenes,
seccionador aeri de SF6, connexions, desmuntatges, projecte, legalitzacions 

P- 74

(SEIXANTA-TRES MIL  CENT QUARANTA EUROS)

 €6.920,00PAXSSAA01 PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS D'ENDESA MT
ACTUACIÓ PK 1+030
Estesa d'uns 40 m de circuit de cable 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm2 Al dins de canalització,
creuament carretera BV-5305, instal·lació d'armaris para CDU i CPM, connexions, projecte,
legalitzacions

P- 75

(SIS MIL NOU-CENTS VINT EUROS)
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m2E93616B0 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 1  €10,20

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €9,20048

Altres conceptes 1,00 €

m2F22T0010 Formació de camí inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de
tot-u artificial i formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del
material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat.

P- 2  €5,29

B0372U10 Tot-u artificial amb un CBR 20  €3,03000
Altres conceptes 2,26 €

m2F9G8CTA0 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix,
escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell
vibrant

P- 3  €11,55

B9G8C0A0 Formigó amb additiu per a paviment continu  €7,70000
Altres conceptes 3,85 €

m2F9K4VB00 Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de
granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en
tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes
amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm
inclosa

P- 4  €9,90

B055VA02 Slurry sintètic de color (en bidons)  €3,68000
B055VA03 Slurry asfàltic (en bidons)  €0,62000

Altres conceptes 5,60 €

uFDZ40005 Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 500-800
mm format per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó
HA-25 i llinda de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació
i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat.

P- 5  €520,02

B0341000 Rebuig de pedrera  €6,74450
B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €126,80000

B069300B Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

 €1,43450

B0A31000 Clau acer  €0,11500
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,20000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €21,17900
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,85600
B0DZA000 Desencofrant  €1,31500

Altres conceptes 357,38 €

uFHR146P1 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1
llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de
formigó

P- 6  €1.584,16

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

 €16,18736

BHR146P1 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1
llumenera

 €1.426,75000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 101,17 €

m3G214U025 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7  €31,61
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Altres conceptes 31,61 €

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

P- 8  €4,00

Altres conceptes 4,00 €

mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària

P- 9  €4,85

Altres conceptes 4,85 €

mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs
part proporcional de suports

P- 10  €3,51

Altres conceptes 3,51 €

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

P- 11  €36,48

Altres conceptes 36,48 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 12  €2,55

Altres conceptes 2,55 €

m3G221U120 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13  €5,40

Altres conceptes 5,40 €

m3G222U110 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 14  €20,93

Altres conceptes 20,93 €

m2G224V00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplada,
amb compactació del 95% PM

P- 15  €2,75

Altres conceptes 2,75 €

m3G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 16  €1,22

B0111000 Aigua  €0,05950
Altres conceptes 1,16 €

m3G228V010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb tot-ú artificial,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 17  €25,64

B0111000 Aigua  €0,05950
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €20,80800

Altres conceptes 4,77 €

m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 18  €23,79

B0111000 Aigua  €0,05950
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B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes

d'estructures, inclòs transport a l'obra
 €17,07600

Altres conceptes 6,65 €

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

P- 19  €0,76

B0111000 Aigua  €0,05950
Altres conceptes 0,70 €

m2G22DU100 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 20  €0,24

Altres conceptes 0,24 €

m3G3J2U030 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 21  €32,55

B0441200 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a
l'obra

 €20,79000

Altres conceptes 11,76 €

m3G3J50004 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

P- 22  €46,09

B0441200 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a
l'obra

 €20,79000

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

 €11,60200

Altres conceptes 13,70 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 23  €7,32

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

 €6,09105

Altres conceptes 1,23 €

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- 24  €73,19

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

 €60,91050

Altres conceptes 12,28 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 25  €77,98

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

 €65,00550

Altres conceptes 12,97 €

MG4L001 Marc soterrat de formigó armat, de secció rectangular i dimensions interiors
de 3000x3000 mm., Clase C-2 (capaç de soportar una cobertura d'1,80 m de
terres más 0,5 de paquet asfàltic i tràfico de 60 Tn segons la instrucció de
carreteres), amb junta encadellada, per a ser colocat en ambiente II a.
Col·locat en rasa, sobre solera de formigó de 20 cm. anivellada, reblert lateral
i superior fins a 300 cm persobre de la seva generatriu amb sorra de riu, i
compactada. Amb p.p. de mitjans auxiliars, inclosa l'excavació i el tapat
posterior de la rasa.

P- 26  €1.600,00

Sense descomposició 1.600,00 €
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m2G4L1V510 Execució de pont llosa pretesat, totalment acabat.P- 27  €631,05

B4PAV944 Pont llosa pretesat, tot inclos  €601,00000
Altres conceptes 30,05 €

m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 28  €2,90

B7B1U005 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 3850 N

 €2,75000

Altres conceptes 0,15 €

m3G91A1110 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST1, amb
ciment pórtland amb calissa CEM II/B-L 32,5 N

P- 29  €16,33

B0111000 Aigua  €0,05950
B0512301 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 N según UNE-EN 197-1, en

sacos
 €4,15289

Altres conceptes 12,12 €

m3G91A1210 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST2, amb
ciment pórtland amb calissa CEM II/B-L 32,5 N

P- 30  €18,24

B0111000 Aigua  €0,05950
B0512301 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 N según UNE-EN 197-1, en

sacos
 €6,17869

Altres conceptes 12,00 €

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

P- 31  €20,40

B0111000 Aigua  €0,05950
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,20700

Altres conceptes 2,13 €

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- 32  €28,34

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

 €4,64080

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14700
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN  €8,02200

Altres conceptes 12,59 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 33  €30,01

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €22,26000

Altres conceptes 7,75 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 34  €31,07

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €23,70000

Altres conceptes 7,37 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminosesP- 35  €514,50
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B055U001 Betum asfàltic tipus B 50/70  €490,00000

Altres conceptes 24,50 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 36  €0,59

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP  €0,44400
Altres conceptes 0,15 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3
TER sobre ferm nou

P- 37  €0,41

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER

 €0,23400

Altres conceptes 0,18 €

mGB121CAE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 38  €86,16

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,33140

BB121CA0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 15 cm, de 100 cm de d'alçària

 €71,70000

Altres conceptes 14,13 €

mGB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m,
amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 39  €125,20

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,86990
BB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317

per a Classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.

 €117,24000

Altres conceptes 7,09 €

uGB1AU105 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 40  €192,88

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,86990
BB1AU105 Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els elements galvanitzats en

calent, iinclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.

 €139,18000

Altres conceptes 52,83 €

uGB2AU120 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus sense tensor posterior, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 41  €353,93

BBM2U120 Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus sense tensor posterior, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pals C-120, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €237,94000

Altres conceptes 115,99 €

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

P- 42  €32,33
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BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent

tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €25,84000

Altres conceptes 6,49 €

uGB2AV110 Terminal en forma de cua de peix esclafada, per a connexió d'àmpit amb
barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació,
totalment col·locat

P- 43  €27,87

BBM2VA05 Terminal en forma de cua de peix esclafada, per a connexió d'àmpit amb
barreres de seguretat, inclòs part proporcional d'elements de fixació, material
auxiliar

 €22,85000

Altres conceptes 5,02 €

mGB2DU104 Barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de
treball W5, i nivell de severitat A, incloent tanca mixta de fusta i metall, part
proporcional de pals metàl·lics forrats de fusta, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi, segons plànols.

P- 44  €76,22

BBM22104 Barrera de seguretat mixta fusta - metall , N2/W5/A, part proporcional de
pals metàl·lics forrats de fusta, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

 €61,00000

Altres conceptes 15,22 €

uGB2DU124 Abatiment de barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2,
amplada de treball W5, i nivell de severitat A, incloent tanca mixta de fusta i
metall, part proporcional de pals metàl·lics forrats de fusta, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, segons plànols.

P- 45  €424,03

BBM22124 Abatiment de barrera de seguretat mixta fusta - metall , N2/W5/A, part
proporcional de pals metàl·lics forrats de fusta, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

 €230,00000

Altres conceptes 194,03 €

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- 46  €1,03

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,57300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05700

Altres conceptes 0,40 €

mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 47  €2,48

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,71900
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,17100

Altres conceptes 0,59 €

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- 48  €3,48

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €2,29200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,22800

Altres conceptes 0,96 €

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- 49  €21,14

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,64000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,45600
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Altres conceptes 12,04 €

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- 50  €155,31

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

 €130,44000

Altres conceptes 24,87 €

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- 51  €126,70

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

 €106,69000

Altres conceptes 20,01 €

uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, 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- 52  €148,51

BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €123,97000

Altres conceptes 24,54 €

m2GBB1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

P- 53  €371,01

BBM1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €295,10000

Altres conceptes 75,91 €

uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 54  €109,76

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

 €8,66740

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €71,19000
Altres conceptes 29,90 €

uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 55  €131,26

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

 €10,83425

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €89,49600
Altres conceptes 30,93 €

uGBSENY02 Unitat de senyalització de rotondes, enllaços i interseccionsP- 56  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

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

P- 57  €20,45

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

 €12,38200

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02552
B0A3UC10 Clau acer  €0,06400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28014
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,24800
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260
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Altres conceptes 7,40 €

mGD57V510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,35 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 58  €14,68

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

 €7,54130

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02552
B0A3UC10 Clau acer  €0,06400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28014
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,18600
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260

Altres conceptes 6,53 €

mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

P- 59  €8,60

BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

 €6,96280

Altres conceptes 1,64 €

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

P- 60  €41,24

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

 €4,06070

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,33864
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

40x13 cm interiors mínim
 €26,74350

Altres conceptes 10,10 €

mGD75B575 Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 61  €68,46

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

 €15,00065

BD75B000 Tub de formigó de diàmetre 50 cm  €16,35900
Altres conceptes 37,10 €

mGDG3V004 Canalització de serveis executada sota terres, amb 2 tubs rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 62  €10,05

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

 €1,95840

Altres conceptes 8,09 €

mGDG3V006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 63  €12,62

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

 €3,91680

Altres conceptes 8,70 €

uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 64  €318,78

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €78,51920
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B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,20000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €8,68500
B0DZA000 Desencofrant  €1,86730
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €5,88000

Altres conceptes 219,63 €

uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a
una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

P- 65  €84,48

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
BDKZU001 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a

una càrrega de 12 t
 €60,74000

Altres conceptes 21,94 €

uGG1ME010 Equip de contatge en poliester i fibra de vidre amb fusibles de protecció,
rellotge de discriminació horària i comptadors muntada superficialment,
incloses totes les operacions de connexionat

P- 66  €1.162,61

BG1ME010 Equip de contatge en poliester amb fibra de vidre, instal·lat sobre façana,
contenint fusibles de protecció, rellotge de discriminació horària i comptadors
de 50.

 €989,62000

BGW12000 Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament  €6,05000
Altres conceptes 166,94 €

mGG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 67  €7,20

BG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €3,77000

Altres conceptes 3,43 €

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

P- 68  €6,10

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2  €1,31000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,16128

Altres conceptes 4,63 €

uGGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 69  €22,95

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

 €6,96000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,67000
Altres conceptes 12,32 €

uGHGAE020 Subministrament, col·locació i connexionat de centre de comandament
preparat per a dos circuits de sortida, constituït per armari d'acer inoxidable
equipat amb comptadors de doble tarifa i equips compactes de protecció, per
a una potencia de contractació de fins a 15 KW

P- 70  €3.549,33

BHG2E010 Centre de comandament amb equips de comptadors companyia
activa-reactiva-doble tarifa amb protecció i maniobra per a dues sortides

 €2.994,96000

Altres conceptes 554,37 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 71  €2,89

Altres conceptes 2,89 €

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

P- 72  €2,10
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BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,09450
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,80000

Altres conceptes 1,21 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 73  €12.000,00

Sense descomposició 12.000,00 €

PAXPSAA01 PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS D'ENDESA
MT
ACTUACIÓ PK 0+340
Estesa de 170 m de doble circuit aeri LA-100 i 60 m d'un circuit LA-56, 3
torres metàl·liques d'angle per a doble circuit i una torre d'angle un circuit,
inclòs part proporcional d'armats i cadenes, seccionador aeri de SF6,
connexions, desmuntatges, projecte, legalitzacions 

P- 74  €63.140,00

Sense descomposició 63.140,00 €

PAXSSAA01 PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS D'ENDESA
MT
ACTUACIÓ PK 1+030
Estesa d'uns 40 m de circuit de cable 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm2 Al
dins de canalització, creuament carretera BV-5305, instal·lació d'armaris para
CDU i CPM, connexions, projecte, legalitzacions

P- 75  €6.920,00

Sense descomposició 6.920,00 €
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OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

853,0004,00 3.412,00

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 11)

1,00036,48 36,48

3 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 10)

48,0003,51 168,48

4 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

14,0004,85 67,90

5 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
7)

25,20031,61 796,57

TITOL 3TOTAL 01.01.01 4.481,43

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 ESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 20)

21.084,0000,24 5.060,16

TITOL 3TOTAL 01.02.01 5.060,16

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 DESMUNTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

23.516,7005,40 126.990,18

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

6.325,2002,55 16.129,26

TITOL 3TOTAL 01.02.02 143.119,44

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 TERRAPLENS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 19)

8.362,0000,76 6.355,12

2 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

22.965,2001,22 28.017,54

TITOL 3TOTAL 01.02.03 34.372,66

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 ESPLANADA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G91A1110 m3 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST1,
amb ciment pórtland amb calissa CEM II/B-L 32,5 N (P - 29)

2.363,88616,33 38.602,26

2 G91A1210 m3 Estabilització d'explanada ´´in situ´´, per a la obtenció de S-EST2,
amb ciment pórtland amb calissa CEM II/B-L 32,5 N (P - 30)

2.363,88618,24 43.117,28

TITOL 3TOTAL 01.02.04 81.719,54

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03

TITOL 3 BASES I SUB-BASES GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

3.858,90120,40 78.721,58

TITOL 3TOTAL 01.03.01 78.721,58

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03

TITOL 3 AFERMATS BITUMINOSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34)

1.267,92431,07 39.394,40

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 33)

2.535,84930,01 76.100,83

3 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER sobre ferm nou (P - 37)

11.025,4300,41 4.520,43

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
36)

11.025,4300,59 6.505,00

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 35) 164,830514,50 84.805,04

TITOL 3TOTAL 01.03.02 211.325,70

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03

TITOL 3 PAVIMENTS VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15
cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i

22,63011,55 261,38

EUR
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compactació amb martell vibrant (P - 3)

2 E93616B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de
camió (P - 1)

22,63010,20 230,83

3 F9K4VB00 m2 Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb
granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a
escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2
kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2
kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa (P -
4)

2.170,6799,90 21.489,72

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 - 32)

101,90028,34 2.887,85

5 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 28)

3.797,0002,90 11.011,30

6 F22T0010 m2 Formació de camí inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb
20-25 cm de tot-u artificial i formació de cunetes, compactació i
carrega per al transport del material de rebuig al gestor de
residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.
(P - 2)

686,0005,29 3.628,94

TITOL 3TOTAL 01.03.03 39.510,02

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL04

TITOL 3 O.D.T01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228V010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb tot-ú
artificial, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

94,50025,64 2.422,98

2 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó
clavegueram D 500-800 mm format per base de formigó HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció
de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de
terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat. (P - 5)

4,000520,02 2.080,08

3 GD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 61)

40,00068,46 2.738,40

4 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
14)

120,00020,93 2.511,60

TITOL 3TOTAL 01.04.01 9.753,06

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL04

TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20

825,73020,45 16.886,18

EUR
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N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 57)

2 GD57V510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,35 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 58)

378,60014,68 5.557,85

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 60)

48,00041,24 1.979,52

TITOL 3TOTAL 01.04.02 24.423,55

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 VIADUCTES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4L1V510 m2 Execució de pont llosa pretesat, totalment acabat. (P - 27) 1.067,200631,05 673.456,56

TITOL 3TOTAL 01.05.01 673.456,56

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 MUR ESCULLERA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 22)

192,00046,09 8.849,28

2 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 21)

288,00032,55 9.374,40

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
23)

120,0007,32 878,40

4 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 28)

240,0002,90 696,00

5 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 59)

60,0008,60 516,00

6 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

60,00023,79 1.427,40

TITOL 3TOTAL 01.05.02 21.741,48

EUR
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OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 MARC PAS INFERIOR CAMÍ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4L001 M Marc soterrat de formigó armat, de secció rectangular i
dimensions interiors de 3000x3000 mm., Clase C-2 (capaç de
soportar una cobertura d'1,80 m de terres más 0,5 de paquet
asfàltic i tràfico de 60 Tn segons la instrucció de carreteres), amb
junta encadellada, per a ser colocat en ambiente II a. Col·locat
en rasa, sobre solera de formigó de 20 cm. anivellada, reblert
lateral i superior fins a 300 cm persobre de la seva generatriu
amb sorra de riu, i compactada. Amb p.p. de mitjans auxiliars,
inclosa l'excavació i el tapat posterior de la rasa. (P - 26)

21,0001.600,00 33.600,00

TITOL 3TOTAL 01.05.03 33.600,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT06

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

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 - 46)

2.970,9001,03 3.060,03

2 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 47)

50,0002,48 124,00

3 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 - 48)

25,0003,48 87,00

4 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 -
49)

50,00021,14 1.057,00

TITOL 3TOTAL 01.06.01 4.328,03

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT06

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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
- 51)

16,000126,70 2.027,20

2 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
- 50)

15,000155,31 2.329,65

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, 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 - 52)

5,000148,51 742,55

4 GBB1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

0,840371,01 311,65

EUR
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(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 53)

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 54)

23,000109,76 2.524,48

6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 55)

7,000131,26 918,82

7 GBSENY02 u Unitat de senyalització de rotondes, enllaços i interseccions (P -
56)

1,0003.000,00 3.000,00

TITOL 3TOTAL 01.06.02 11.854,35

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT06

TITOL 3 DEFENSES I ABALISSAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2DU104 m Barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2,
amplada de treball W5, i nivell de severitat A, incloent tanca mixta
de fusta i metall, part proporcional de pals metàl·lics forrats de
fusta, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi, segons plànols. (P - 44)

1.087,00076,22 82.851,14

2 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 42)

425,80032,33 13.766,11

3 GB2AU120 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus sense tensor posterior, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2
m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat (P - 41)

10,000353,93 3.539,30

4 GB2DU124 u Abatiment de barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de
contenció N2, amplada de treball W5, i nivell de severitat A,
incloent tanca mixta de fusta i metall, part proporcional de pals
metàl·lics forrats de fusta, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi, segons plànols. (P - 45)

2,000424,03 848,06

5 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge
i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 39)

106,000125,20 13.271,20

6 GB2AV110 u Terminal en forma de cua de peix esclafada, per a connexió
d'àmpit amb barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs
elements de fixació, totalment col·locat (P - 43)

4,00027,87 111,48

7 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge
i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de

4,000192,88 771,52

EUR
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Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 40)

8 GB121CAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter (P - 38)

106,00086,16 9.132,96

TITOL 3TOTAL 01.06.03 124.291,77

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT ROTONDA07

TITOL 3 OBRA CIVIL ENLLUMENAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G224V00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m
d'amplada, amb compactació del 95% PM (P - 15)

112,9502,75 310,61

2 GDG3V006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 63)

17,00012,62 214,54

3 GDG3V004 m Canalització de serveis executada sota terres, amb 2 tubs rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 62)

188,00010,05 1.889,40

4 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 - 24)

30,45673,19 2.229,07

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

67,68020,40 1.380,67

6 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 64)

5,000318,78 1.593,90

7 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat
(P - 65)

5,00084,48 422,40

8 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
14)

10,80020,93 226,04

9 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 25)

10,80077,98 842,18

10 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 69)

9,00022,95 206,55

TITOL 3TOTAL 01.07.01 9.315,36

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT ROTONDA07

TITOL 3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHGAE020 u Subministrament, col·locació i connexionat de centre de
comandament preparat per a dos circuits de sortida, constituït per
armari d'acer inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa i
equips compactes de protecció, per a una potencia de

1,0003.549,33 3.549,33

EUR
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contractació de fins a 15 KW (P - 70)

2 GG1ME010 u Equip de contatge en poliester i fibra de vidre amb fusibles de
protecció, rellotge de discriminació horària i comptadors muntada
superficialment, incloses totes les operacions de connexionat (P -
66)

1,0001.162,61 1.162,61

3 FHR146P1 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària,
amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W,
col·locat sobre dau de formigó (P - 6)

9,0001.584,16 14.257,44

4 XPAUU003 u Partida alçada a justificar per a escomesa BT segons pressupost
de la companyia corresponent a, connexió pat caixes y armaris
distribució lsbt, connexió cable amb terminal 4x50 mm2, marcar,
mesurar i confeccionar plànol fins 15 m (equip), maniobra. r.
subterrani BT i creació zona protegida c. realització dels treballs,
col·locació fins 50 avisos poblac. sup. 15000 habitants,
identificació i tall cable subterrani qualsevol tensió, enginyeria,
topografia i projecte. (P - 0)

1,0001.500,00 1.500,00

TITOL 3TOTAL 01.07.02 20.469,38

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT ROTONDA07

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 68)

188,0006,10 1.146,80

2 GG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble
i material auxiliar i de fixació necessari (P - 67)

278,0007,20 2.001,60

TITOL 3TOTAL 01.07.03 3.148,40

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS08

TITOL 3 TELEFÒNICA01

TITOL 4 AFECCIÓ 1+03001

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSSAA02 PA PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ SERVEIS TELEFONICA
Afecció PK 1+030
Construcció d'arqueta intercalada tipus H i 50 m de canalització
de 2 conductes de PVC 110 mm.
 (P - 0)

1,0003.350,00 3.350,00

TITOL 4TOTAL 01.08.01.01 3.350,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS08

TITOL 3 PARTICULARS02

TITOL 4 AFECCIÓ PK 1+33001

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSSAA03 PA PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS
PARTICULARS
Afecció PK 1+330
- Acondicionament escomesa elèctrica golf.
- Demolició i reconstrucció mur de tancament en zona rotonda
- Desplaçament de porta corredera d'accés a la finca a nova

1,0002.700,00 2.700,00

EUR
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ubicació (P - 0)

TITOL 4TOTAL 01.08.02.01 2.700,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS08

TITOL 3 ELECTRICITAT03

TITOL 4 AFECCIÓ PK 0+34001

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPSAA01 PA PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS
D'ENDESA MT
ACTUACIÓ PK 0+340
Estesa de 170 m de doble circuit aeri LA-100 i 60 m d'un circuit
LA-56, 3 torres metàl·liques d'angle per a doble circuit i una torre
d'angle un circuit, inclòs part proporcional d'armats i cadenes,
seccionador aeri de SF6, connexions, desmuntatges, projecte,
legalitzacions 
 (P - 74)

1,00063.140,00 63.140,00

TITOL 4TOTAL 01.08.03.01 63.140,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS08

TITOL 3 ELECTRICITAT03

TITOL 4 AFECCIÓ PK 1+03002

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSSAA01 PA PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER A SERVEIS AFECTATS
D'ENDESA MT
ACTUACIÓ PK 1+030
Estesa d'uns 40 m de circuit de cable 0,6/1 kV de
3x1x240+1x150 mm2 Al dins de canalització, creuament
carretera BV-5305, instal·lació d'armaris para CDU i CPM,
connexions, projecte, legalitzacions (P - 75)

1,0006.920,00 6.920,00

TITOL 4TOTAL 01.08.03.02 6.920,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES09

TITOL 3 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA1V001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0) 1,00018.000,00 18.000,00

2 XPA1V002 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus  (P - 0) 1,00018.000,00 18.000,00

TITOL 3TOTAL 01.09.01 36.000,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES09

TITOL 3 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 73)

1,00012.000,00 12.000,00

TITOL 3TOTAL 01.09.02 12.000,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE TARADELL01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL10

TITOL 3 RESTAURACIÓ DE TALUSSOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 71)

3.488,6102,89 10.082,08

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 72)

3.488,6102,10 7.326,08

TITOL 3TOTAL 01.10.01 17.408,16

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 4.481,43
Capítol 01.02 Moviment de terres 264.271,80
Capítol 01.03 Ferms i paviments 329.557,30
Capítol 01.04 Drenatge longitudinal 34.176,61
Capítol 01.05 Estructures 728.798,04
Capítol 01.06 Senyalització i abalisament 140.474,15
Capítol 01.07 Enllumenat rotonda 32.933,14
Capítol 01.08 Serveis afectats 76.110,00
Capítol 01.09 Partides alçades 48.000,00
Capítol 01.10 Mesures correctores d'impacte ambiental 17.408,16

01 Pressupost  VARIANT DE TARADELLObra 1.676.210,63

1.676.210,63

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost VARIANT DE TARADELL 1.676.210,63

1.676.210,63

EUR
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