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Amidaments 



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AMIDAMENTS Data: 16/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

Titol 4 01  REPLANTEO

1 XPA10010 pa Acta de replanteig

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

Titol 4 02  SERVEIS AFECTATS

1 FGF2A661 u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, per a 6 cables i muntat amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Afecció BT01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GG31190V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Afecció MT01 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

3 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Afecció AA01 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Afecció AA01 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Afecció AA01 25,000 2,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AMIDAMENTS Data: 16/06/15 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

Titol 4 03  ESBROSSADA

1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 39.189,000

2 G22DU200 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.

AMIDAMENT DIRECTE 7.628,510

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 02  DEMOLICIONS

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

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolicio paviment BV-5301 137,000 12,000 1.644,000 C#*D#*E#*F#

2 Demolició enrada poligono 15,000 65,000 975,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.619,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT

Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01  DESMUNT

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.888,000

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 19.084,000

EUR



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AMIDAMENTS Data: 16/06/15 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  TERRAPLÈ

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 165.041,000

2 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 4.140,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 6.900,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 03  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 2.411,730

2 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.900,000

3 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o
executat in situ, inclòs, tub, geotextil i material filtrant natural o artificial, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

EUR



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AMIDAMENTS Data: 16/06/15 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 04  FERMS I PAVIMENT
Titol 3 01  MESCLES BITUMINOSES

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

AMIDAMENT DIRECTE 16.459,000

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 2.765,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.852,000

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

AMIDAMENT DIRECTE 11.960,000

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

AMIDAMENT DIRECTE 16.459,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 04  FERMS I PAVIMENT
Titol 3 02  MATERIALS GRANULARS

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

AMIDAMENT DIRECTE 4.019,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 05  VIADUCTES
Titol 3 01  VIADUCTE

1 PPA0U001 u Preu estimat del viaducte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AMIDAMENTS Data: 16/06/15 Pàg.: 5

1 Banda lateral 1.460,000 2,000 2.920,000 C#*D#*E#*F#

2 Vora rotonda 220,000 1,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.140,000

2 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Continua centre calçada 420,000 1,000 420,000 C#*D#*E#*F#

2 Continua/Discontinua centre calçada 220,000 1,280 281,600 C#*D#*E#*F#

3 Discontinua centre calçada 700,000 0,280 196,000 C#*D#*E#*F#

4 Discontinua rotonda 200,000 0,390 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 975,600

3 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal Stop 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 GBB1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals en forma de fletxa grans 0,450 2,500 3,000 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

4 GBB1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.

EUR



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AMIDAMENTS Data: 16/06/15 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals en forma de fletxes petites 0,250 1,050 5,000 1,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,313

5 GBB1U254 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartells rotondes 4,000 2,500 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 GBB1U932 m2 Muntatge de placa superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,375

7 GBB1U931 m2 Muntatge de placa superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,313

8 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

9 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES
Titol 3 03  BARRERES

1 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1.552,000 1.552,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.552,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT

EUR



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AMIDAMENTS Data: 16/06/15 Pàg.: 7

Capítol 06  SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES
Titol 3 04  BALISAMENT

1 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 07  MESURES CORRECTORES
Titol 3 01  SEMBRES

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Variant 18.359,880 18.359,880 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda i alrededores 2.312,540 2.312,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.672,420

Obra 01 PRESSUPOST NOVA VARIANT
Capítol 08  PARTIDES ALÇADES

1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

PRESSUPOST Data: 16/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 01 REPLANTEO

1 XPA10010 pa Acta de replanteig (P - 0) 2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 2.500,00

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 02 SERVEIS AFECTATS

1 FGF2A661 u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta,
per a 6 cables i muntat amb dau de formigó (P - 1)

1.450,21 2,000 2.900,42

2 GG31190V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 39)

4,75 77,000 365,75

3 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 38)

30,16 25,000 754,00

4 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 6)

51,35 50,000 2.567,50

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 12)

74,27 10,000 742,70

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 7.330,37

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 03 ESBROSSADA

1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 10)

0,22 39.189,000 8.621,58

2 G22DU200 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 - 11)

1,31 7.628,510 9.993,35

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 18.614,93

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

EUR



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

PRESSUPOST Data: 16/06/15 Pàg.: 2

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 02 DEMOLICIONS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 3)

5,44 36,000 195,84

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

4,47 2.619,000 11.706,93

TOTAL Titol 3 01.01.02 11.902,77

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01 DESMUNT

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

2,42 2.888,000 6.988,96

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 4)

2,09 19.084,000 39.885,56

TOTAL Titol 3 01.02.01 46.874,52

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 TERRAPLÈ

1 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 - 7)

1,31 165.041,000 216.203,71

2 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric (P - 9)

13,16 4.140,000 54.482,40

3 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 1, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

7,49 6.900,000 51.681,00

TOTAL Titol 3 01.02.02 322.367,11

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 03 DRENATGE

Titol 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 33)

20,08 2.411,730 48.427,54

EUR
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2 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 30x9 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 - 35)

28,02 3.900,000 109.278,00

3 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs,
tub, geotextil i material filtrant natural o artificial, segons plànols. (P -
34)

15,29 50,000 764,50

4 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 37)

962,62 2,000 1.925,24

5 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 36)

74,24 50,000 3.712,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 164.107,28

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 04 FERMS I PAVIMENT

Titol 3 01 MESCLES BITUMINOSES

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 16)

33,53 16.459,000 551.870,27

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 14)

31,44 2.765,000 86.931,60

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 S, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 15)

31,39 2.852,000 89.524,28

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 17) 0,56 11.960,000 6.697,60
5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 18) 0,33 16.459,000 5.431,47

TOTAL Titol 3 01.04.01 740.455,22

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 04 FERMS I PAVIMENT

Titol 3 02 MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 13)

22,12 4.019,000 88.900,28

TOTAL Titol 3 01.04.02 88.900,28

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 05 VIADUCTES

Titol 3 01 VIADUCTE

1 PPA0U001 u Preu estimat del viaducte  (P - 41) 1.275.000,00 1,000 1.275.000,00

TOTAL Titol 3 01.05.01 1.275.000,00

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

EUR
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Capítol 06 SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 21)

0,58 3.140,000 1.821,20

2 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 20)

0,50 975,600 487,80

3 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 22)

11,27 7,200 81,14

TOTAL Titol 3 01.06.01 2.390,14

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 06 SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 23)

102,07 12,000 1.224,84

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 - 24)

147,91 5,000 739,55

3 GBB1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 26)

284,90 3,375 961,54

4 GBB1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 25)

340,77 1,313 447,43

5 GBB1U254 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 27)

220,18 80,000 17.614,40

6 GBB1U932 m2 Muntatge de placa superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment col·locada (P - 30)

25,92 3,375 87,48

7 GBB1U931 m2 Muntatge de placa superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment col·locada (P - 29)

46,19 1,313 60,65

8 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense

21,23 17,000 360,91

EUR
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incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 28)

9 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment col·locada (P - 31)

22,81 80,000 1.824,80

TOTAL Titol 3 01.06.02 23.321,60

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 06 SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES

Titol 3 03 BARRERES

1 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 - 19)

34,18 1.552,000 53.047,36

TOTAL Titol 3 01.06.03 53.047,36

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 06 SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES

Titol 3 04 BALISAMENT

1 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada (P
- 32)

106,58 2,000 213,16

TOTAL Titol 3 01.06.04 213,16

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 07 MESURES CORRECTORES

Titol 3 01 SEMBRES

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 40)

1,11 20.672,420 22.946,39

TOTAL Titol 3 01.07.01 22.946,39

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT

Capítol 08 PARTIDES ALÇADES

1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'estudi i el Pla de Seguretat i Salut  (P - 0)

56.841,26 1,000 56.841,26

EUR
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TOTAL Capítol 01.08 56.841,26

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/06/15 Pàg.: 1

FGF2A661P-1 u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, per a 6 cables i muntat
amb dau de formigó

1.450,21 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G219U100P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2211101P-4 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,09 €
(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

G221U010P-5 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

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

G222U200P-6 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

51,35 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G226U030P-7 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G227U110P-8 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 1, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G227UA05P-9 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G22DU100P-10 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G22DU200P-11 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.

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G450U040P-12 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 74,27 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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G921U020P-13 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,12 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G9H1U020P-14 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,44 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G9H1U120P-15 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,39 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

G9H1U612P-16 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,53 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G9J1U010P-17 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,56 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G9J1U020P-18 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,33 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GB2AU503P-19 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

34,18 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GBA1U010P-20 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GBA1U020P-21 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBA31001P-22 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GBB1U011P-23 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

102,07 €

(CENT DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GBB1U102P-24 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

147,91 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GBB1U251P-25 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

340,77 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/06/15 Pàg.: 3

GBB1U252P-26 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

284,90 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GBB1U254P-27 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

220,18 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GBB1U910P-28 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

21,23 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

GBB1U931P-29 m2 Muntatge de placa superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

46,19 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GBB1U932P-30 m2 Muntatge de placa superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

25,92 €

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

GBB1U933P-31 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

22,81 €

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

GBC1U010P-32 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada

106,58 €

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GD57U515P-33 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

20,08 €

(VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

GD5AU210P-34 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4
kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs, tub, geotextil i material filtrant natural o artificial,
segons plànols.

15,29 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GD5GU010P-35 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 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

28,02 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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GD75U040P-36 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

74,24 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GDD1U014P-37 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

962,62 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GFB1U625P-38 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

30,16 €

(TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GG31190VP-39 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

GR720001P-40 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

PPA0U001P-41 u Preu estimat del viaducte 1.275.000,00 €
(UN MILIÓ DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS)
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P-1 FGF2A661 u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, per a 6 cables i muntat
amb dau de formigó

1.450,21 €

BGF2A660 u Pal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb esforç en punta 16 kN, per a 6 ca 968,12000 €

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat 66,75000 €
Altres conceptes 415,34000 €

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

4,47 €

Altres conceptes 4,47000 €

P-3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,44 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-4 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,09 €
Altres conceptes 2,09000 €

P-5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,42 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-6 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

51,35 €

Altres conceptes 51,35000 €

P-7 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €
Altres conceptes 1,23500 €

P-8 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 1, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,00000 €
Altres conceptes 1,41500 €

P-9 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

13,16 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 9,56736 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €
Altres conceptes 3,51764 €

P-10 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-11 G22DU200 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.

1,31 €
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Altres conceptes 1,31000 €

P-12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 74,27 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,00550 €
Altres conceptes 9,26450 €

P-13 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,12 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 20,80800 €
Altres conceptes 1,23700 €

P-14 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,44 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure 22,31000 €
Altres conceptes 9,13000 €

P-15 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,39 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 22,26000 €
Altres conceptes 9,13000 €

P-16 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,53 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 23,70000 €
Altres conceptes 9,83000 €

P-17 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,56 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,44400 €
Altres conceptes 0,11600 €

P-18 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,33 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,16800 €
Altres conceptes 0,16200 €

P-19 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

34,18 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de s 25,84000 €
Altres conceptes 8,34000 €

P-20 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,50 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,21240 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04560 €
Altres conceptes 0,24200 €

P-21 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,58 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,06840 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,31860 €
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Altres conceptes 0,19300 €

P-22 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,27 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,12400 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,45600 €
Altres conceptes 8,69000 €

P-23 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

102,07 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 88,97000 €
Altres conceptes 13,10000 €

P-24 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

147,91 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 130,44000 €
Altres conceptes 17,47000 €

P-25 GBB1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

340,77 €

BBM1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalitza 304,62000 €
Altres conceptes 36,15000 €

P-26 GBB1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

284,90 €

BBM1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalitza 263,51000 €
Altres conceptes 21,39000 €

P-27 GBB1U254 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

220,18 €

BBM1U254 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalitz 204,05000 €
Altres conceptes 16,13000 €

P-28 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

21,23 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 7,44000 €
Altres conceptes 13,79000 €

P-29 GBB1U931 m2 Muntatge de placa superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

46,19 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 18,60000 €
Altres conceptes 27,59000 €

P-30 GBB1U932 m2 Muntatge de placa superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

25,92 €
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BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 11,16000 €
Altres conceptes 14,76000 €

P-31 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

22,81 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 11,16000 €
Altres conceptes 11,65000 €

P-32 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada

106,58 €

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclo 45,02000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 22,96800 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,96120 €
Altres conceptes 31,63080 €

P-33 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

20,08 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,29760 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06575 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02900 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 11,26762 €
Altres conceptes 8,00903 €

P-34 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4
kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs, tub, geotextil i material filtrant natural o artificial,
segons plànols.

15,29 €

B033U050 m3 Material granular natural o artificial, per a drens 3,83600 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,46000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 3,76980 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,61045 €
Altres conceptes 2,61375 €

P-35 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 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

28,02 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,19055 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,25398 €

BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm int 16,47450 €
Altres conceptes 8,10097 €

P-36 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

74,24 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 38,86670 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 22,28100 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,44665 €
Altres conceptes 12,64565 €

P-37 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

962,62 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 274,41000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 149,68000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 121,00000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 31,85000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 8,46600 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 139,22400 €
Altres conceptes 237,99000 €

P-38 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

30,16 €

B0111000 m3 Aigua 0,08850 €

BFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 24,58610 €
Altres conceptes 5,48540 €

P-39 GG31190V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,75 €

BG31190U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 se 2,84000 €
Altres conceptes 1,91000 €

P-40 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,11 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,26272 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01740 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,14720 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10920 €

B0111000 m3 Aigua 0,02700 €
Altres conceptes 0,41408 €

P-41 PPA0U001 u Preu estimat del viaducte 1.275.000,00 €
Sense descomposició 1.275.000,00000 €
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PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  REPLANTEO 2.500,00
Titol 4 01.01.01.02  SERVEIS AFECTATS 7.330,37
Titol 4 01.01.01.03  ESBROSSADA 18.614,93
Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS 28.445,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28.445,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS 28.445,30
Titol 3 01.01.02  DEMOLICIONS 11.902,77
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 40.348,07

Titol 3 01.02.01  DESMUNT 46.874,52
Titol 3 01.02.02  TERRAPLÈ 322.367,11
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 369.241,63

Titol 3 01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 164.107,28
Capítol 01.03  DRENATGE 164.107,28

Titol 3 01.04.01  MESCLES BITUMINOSES 740.455,22
Titol 3 01.04.02  MATERIALS GRANULARS 88.900,28
Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENT 829.355,50

Titol 3 01.05.01  VIADUCTE 1.275.000,00
Capítol 01.05  VIADUCTES 1.275.000,00

Titol 3 01.06.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2.390,14
Titol 3 01.06.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 23.321,60
Titol 3 01.06.03  BARRERES 53.047,36
Titol 3 01.06.04  BALISAMENT 213,16
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES 78.972,26

Titol 3 01.07.01  SEMBRES 22.946,39
Capítol 01.07  MESURES CORRECTORES 22.946,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.779.971,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 40.348,07
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 369.241,63
Capítol 01.03  DRENATGE 164.107,28
Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENT 829.355,50
Capítol 01.05  VIADUCTES 1.275.000,00
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES 78.972,26
Capítol 01.07  MESURES CORRECTORES 22.946,39
Capítol 01.08  PARTIDES ALÇADES 56.841,26
Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT 2.836.812,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.836.812,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/15 Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost NOVA VARIANT 2.836.812,39

2.836.812,39

euros
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PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 2.836.812,39 €

6 % Benefici industrial SOBRE 2.836.812,39................................................................... 170.208,74 €

13 % Despeses generals SOBRE 2.836.812,39............................................................... 368.785,61 €

Subtotal ............... 3.375.806,74 €

21 % IVA SOBRE 3.375.806,74........................................................................................ 708.919,42 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 4.084.726,16 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( QUATRE MILIONS VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

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

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

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

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

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 4.084.726,16 €

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

( QUATRE MILIONS VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )


