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Pressupost Projecte 6881

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Unitat 01  TREBALLS PREVIS

1 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T Longitud Ample rasa

2 Demolició de trams pavimentats 8.891,530 0,750 6.668,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.668,648

2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Superfície

2 Terreny esbrossat 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Unitat 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

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

1 T Volum

2 Excavació de rasa 5.334,918 5.334,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.334,918

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Volum

2 Rebliment rases 3.734,440 3.734,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.734,440

3 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

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

1 T Volum

EUR



Pressupost Projecte 6881

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 Transport de terra sobrant 1.600,478 1.600,478 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.600,478

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Unitat 03  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

1 GFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 T Longitud

2 Canonades Dn 110 mm 3.639,680 3.639,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.639,680

2 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 T Longitud

2 Canonada Dn 63 mm 314,790 314,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,790

3 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

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

1 T Longitud

2 Canonades Dn 90 mm 4.937,060 4.937,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.937,060

4 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 T Unitats

2 Total vàlvules 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FN75D324 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb
un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 T Unitats

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FNL18226 u Bomba acceleradora amb motor inundat de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar,
embridada, de preu alt, muntada entre tubs

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

1 T Unitats

2 Estació de bombament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FJM37BE4 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 T Unitats

2 Total vàlvules 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FNU90DE u Subministre i muntatge de vàlvula de descàrrega per a la neteja de la xarxa amb acessoris i pericó, totalment
col.locada

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

1 T Unitats

2 Total vàlvules 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, muntat a l'exterior

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

1 T Unitats

2 Total hidrants 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

10 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
240x115x100 mm, sobre llit de sorra

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

1 T Unitats

2 Total pericons 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 EJ71DIP0 u Instal·lació i connexió a la xarxa de dipòsit circular prefabricat de formigó. Capacitat 400 m3. Inclou
condicionament previ del terreny

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Unitat 04  MATERIALS

1 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

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

1 T Volum Unitats

2 Reforços puntuals 0,105 79,000 8,295 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,295

2 G3U03RA m3 Base de sorra col·locada en la rasa per al suport de  tups d'aigua potable.

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

1 T Volum

2 Base de sorra 1.530,640 1.530,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.530,640

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  PUNTS DE GIR
Unitat 01  TREBALLS PREVIS

1 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 T Superfície

2 Terreny esbrossat 785,000 785,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 785,000

4 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 T Volum

2 Enderroc mur 8,600 0,500 2,000 8,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

5 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 T Longitud Ample Alçada

2 Enderroc límit de parcel·la actual 31,000 0,500 2,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

6 G2194IP m2 Demolició de paviment interior de parcel·la, de fins a 20 cm de gruix i de més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T Superfície

2 Paviment parcel·la expropiada punt de
gir 1

48,220 48,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,220

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  PUNTS DE GIR
Unitat 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 T Volum

2 Terra vegetal extreta 53,020 53,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,020

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 T

2 Volum excavat 94,300 94,300 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 94,300

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

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

1 T Superfície Unitats

2 Terreny 4 punts de gir 176,710 4,000 706,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 706,840

4 G2261222 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

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

1 T Volum

2 Terraplenat esplanades 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

5 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

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

1 T Volum

2 Transport de terra sobrant 89,500 89,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,500

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  PUNTS DE GIR
Unitat 03  FERMS I PAVIMENT

1 G965A1G3 m Vorada recta form., DC, 100x23,5x20 arrodonit. Codi 410.010.

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

1 T Unitats Punts de gir

2 Vorada delimitació zona 48,000 4,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

2 G9A1321F m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

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

1 T Volum punts de gir

2 Pavimentació punts de gir 176,710 4,000 706,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 706,840

EUR



Pressupost Projecte 6881

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS
Unitat 01  TREBALLS PREVIS

1 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 T Longitud de m Ample Alçada

2 Total edificacions actuals a enderrocar 43,000 0,400 2,000 34,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

2 G2194IP m2 Demolició de paviment interior de parcel·la, de fins a 20 cm de gruix i de més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T Superfície

2 Terreny interior parcel·les expropiades 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS
Unitat 02  PAVIMENT

1 G9GA5U34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, reglejat

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

1 T Superfície Gruix

2 Pavimentació nova zona urbana 120,000 0,180 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS
Unitat 03  ORDENACIÓ CIRCULACIÓ

1 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 T Unitats

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 Direcció prohibida 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Sentit obligatori 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Prohibit aparcar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 T Unitats

2 Suports per a senyals 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS
Unitat 04  REPOSICIÓ XARXA ELÈCTRICA I TELEFÒNICA

1 GGC16041 u Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 60 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic,
de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de conmutació automàtica,
instal·lat

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

1 T Unitat

2 Total grups necessaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GG335504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

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

1 T Longitud

2 Reposició de cablejat 1.194,290 1.194,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.194,290

3 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

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

1 T Unitats

2 Desmuntatge de pals de línia elèctrica
i telefònica

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GGF24H41 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

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

1 T Unitats

2 Total pals a recol·locar 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 01  URBANITZACIÓ
Capítol 04  FRANJA DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

1 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 T Unitats

2 Tala directa d'arbres 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

2 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 T Unitats

2 Tala directa d'arbre 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

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

1 T Unitats

2 Total soques 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Superfície

2 Total terreny a esbrossar 60.320,000 60.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60.320,000

5 G2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments,
fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

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

1 T Volum

2 Restes vegetals generades 50.315,500 50.315,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 50.315,500

6 FRE61260 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 T Unitats

2 Total arbres 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 FRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 T Unitats

2 Total arbres 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 05  CAMÍ PERIMETRAL
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 T Volum

2 Terra vegetal extreta 826,560 826,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 826,560

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 T Volum

2 Excavació total 497,730 497,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 497,730

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

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

1 T Longitud Ample

2 Superfície total 215,120 5,000 1.075,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.075,600

4 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 T Volum

2 Nucli terraplè 551,230 551,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 551,230

5 G2265212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 T Volum

2 Coronació de terraplè 907,200 907,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 907,200

6 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

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

1 T Volum

2 Aportació material excavat a l'obra 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 05  CAMÍ PERIMETRAL
Capítol 02  DRENATGE
Unitat 01  DRENATGE TRANSVERSAL

1 G2224483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

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

1 T Volum

2 O.D.T 5 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 GD75MAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de 25 cm, rebliment
fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 T Longitud

2 O.D.T 5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

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

2 Rebliment de rasa 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 05  CAMÍ PERIMETRAL
Capítol 02  DRENATGE
Unitat 02  DRENATGE LONGITUDINAL

1 G2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 T Volum

2 ODL 215,120 215,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,120

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Volum

2 ODL 107,560 107,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,560

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària 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

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

1 T Longitud

2 ODL 188,570 188,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,570

4 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10

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

1 T Longitud

2 Continuitat DL 26,450 26,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,450

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 05  CAMÍ PERIMETRAL
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS

EUR
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1 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

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

1 T Volum

2 Base tot-ú 216,120 216,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,120

2 G9GA5U35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual

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

1 T Volum

2 Camí perimetral 194,510 194,510 C#*D#*E#*F#

3 Extensió pavimentació 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,510

3 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2

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

1 T Superfície

2 Camí perimetral 1.080,600 1.080,600 C#*D#*E#*F#

3 Extensió pavimentació 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.230,600

4 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

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

1 T Superfície

2 Camí perimetral 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

3 Continuació pavimentació 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.226,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 05  CAMÍ PERIMETRAL
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport

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

1 T Longitud

2 Barrera protecció 161,570 161,570 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost Projecte 6881

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 161,570

2 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda

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

1 T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible

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

1 T Unitats

2 Total ancoratges 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 T Unitats

2 Suports per a senyals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 05  CAMÍ PERIMETRAL
Capítol 05  MESURES CORRECTORES

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

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

1 T Superfície Gruix

2 Cobertura talussos 907,230 0,300 272,169 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,169

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Total superfície 907,230 907,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 907,230

3 GR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

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

1 T Superfície

2 Cobertura total 907,230 907,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 907,230

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 06  VIAL EXTERIOR
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T Superfície

2 Demolició paviment actual 3.160,000 3.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.160,000

2 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 T Unitats

2 Total arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

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

1 T Unitats

2 Total soques 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

2 Superfície afectada 8.399,230 8.399,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.399,230

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 06  VIAL EXTERIOR
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 T Volum

2 Terra vegetal extreta 1.894,980 1.894,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.894,980

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 T Volum

2 Excavació total 7.171,350 7.171,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.171,350

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

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

1 T Longitud Ample

2 Superfície total 790,630 6,000 4.743,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.743,780

4 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 T Volum

2 Nucli terraplè 3.343,080 3.343,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.343,080

5 G2265212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 T Volum

2 Coronació de terraplè 3.052,800 3.052,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.052,800
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6 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

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

1 T Volum

2 Total terres sobrants 3.828,270 3.828,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.828,270

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 06  VIAL EXTERIOR
Capítol 03  DRENATGE
Unitat 01  DRENATGE TRANSVERSAL

1 G2224483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

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

1 T Volum

2 O.D.T. 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 O.D.T. 3 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 O.D.T. 4 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

2 GD75MAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de 25 cm, rebliment
fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 T Longitud

2 O.D.T. 2 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

3 O.D.T.4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

3 GD75R3K5 m Claveguera de tub de formigó de D=150 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 T Longitud

2 O.D.T. 3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Volum

2 O.D.T. 2 25,720 25,720 C#*D#*E#*F#
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3 O.D.T. 3 27,320 27,320 C#*D#*E#*F#

4 O.D.T. 4 28,930 28,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,970

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 06  VIAL EXTERIOR
Capítol 03  DRENATGE
Unitat 02  DRENATGE LONGITUDINAL

1 G2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 T Volum

2 ODL 1.560,120 1.560,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.560,120

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Volum

2 ODL 780,100 780,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,100

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària 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

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

1 T Longitud

2 ODL 723,680 723,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 723,680

4 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10

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

1 T Longitud

2 Accessos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 06  VIAL EXTERIOR
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
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1 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

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

1 T Volum

2 Vial exterior 1.660,320 1.660,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.660,320

2 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 T Tones

2 Paviment vial 545,530 545,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,530

3 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2

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

1 T Superfície

2 Vial exterior 4.743,710 4.743,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.743,710

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 06  VIAL EXTERIOR
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport

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

1 T Longitud

2 Barrera protecció 158,900 158,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,900

2 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda

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

1 T Unitats

2 Total captafars 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible

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

2 Total ancoratges 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 T Unitats

2 Velocitat màxima 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 T Unitats

2 Corba perillosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 T Unitats

2 Suports per a senyals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 T Longitud

2 Límits de calçada 1.581,240 1.581,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.581,240

8 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 T Longitud

2 Separació de carrils 790,620 790,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,620

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 06  VIAL EXTERIOR
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Capítol 06  MESURES CORRECTORES

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

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

1 T Superfície Gruix

2 Cobertura talussos 2.992,300 0,300 897,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 897,690

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

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

1 T Superfície

2 Total superfície 2.992,300 2.992,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.992,300

3 GR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

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

1 T Superfície

2 Cobertura total 2.992,300 2.992,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.992,300

4 GR662551 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

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

1 T Unitats

2 Total arbustos 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 07  PONT
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 G2145PO01 u Enderroc de l'estructura actual del pont, mantenint l'estrep nord. S'inclou l'enderroc del paviment actual, retirada
de contencions, bigues demés elements estructurals. Demolició de l'estrep sud i moviment de terres pertinent
per la construcció del nou estrep.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 07  PONT

EUR
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Capítol 03  CONSTRUCCIÓ

1 G4L11186 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m, 3000000 i 5000000
cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

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

1 T Longitud

2 Longitud total 5 bigues 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

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

1 T Volum

2 Llosa principal 21,120 21,120 C#*D#*E#*F#

3 Lloses de continuació 10,560 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,680

3 G4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

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

1 T Superfície

2 Llosa principal 105,600 105,600 C#*D#*E#*F#

3 Llose de continuació 52,800 52,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,400

4 G4EST0RA u Procés de construció de l'estrep sud del pont, incloent feines de condicionament del terreny.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 07  PONT
Capítol 04  PAVIMENT

1 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 T Tones

2 Paviment pont 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

2 G731GWB6I5R6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2,
de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt
LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent. Article: ref. 10860210 de
la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

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

1 T Superfície

2 Col·locació membrana 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 G965A8E5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 T Longitud

2 Total longitud vorada 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 G9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

1 T Superfície

2 Vorera vianants 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

5 G9GA5Q34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, reglejat

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

1 T Volum

2 Vorera vianants 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 07  PONT
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

1 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda

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

1 T Unitats

2 Total captafars 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

EUR



Pressupost Projecte 6881

AMIDAMENTS Pàg.: 24

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

1 T Longitud

2 Límits de calçada 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Separació de carrils 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 GB131TE2 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques

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

1 T Longitud

2 Barana vianants 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 GB202001 m Contenció MOSA-20, col·locada sobre pont. Triple barrat.

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

1 T Longitud

2 Contenció vehicles 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 08  CONTROL DE QUALITAT

1 J001RA01 p.a Partida alçada a justificar per al

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Emplaçament 09  SEGURETAT I SALUT

1 H100A00 p.a Partida alçada a justificar per l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.500,00uEJ71DIP0 Instal·lació i connexió a la xarxa de dipòsit circular prefabricat de formigó. Capacitat 400 m3. Inclou
condicionament previ del terreny

P- 1

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

 €851,65uFJM37BE4 Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 2

(VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €452,87uFM213328 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 3

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

 €177,93uFN1216D4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 4

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4.415,52uFN75D324 Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 5

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €937,76uFNL18226 Bomba acceleradora amb motor inundat de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1
bar, embridada, de preu alt, muntada entre tubs

P- 6

(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €189,33uFNU90DE Subministre i muntatge de vàlvula de descàrrega per a la neteja de la xarxa amb acessoris i
pericó, totalment col.locada

P- 7

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €35,31uFRE61260 Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 8

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €45,02uFRE612A0 Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 9

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €22,28m3G2141301 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 10

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €18,55m3G2142301 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 11

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,72m2G2194AK5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 12

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,23m2G2194IP Demolició de paviment interior de parcel·la, de fins a 20 cm de gruix i de més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 13

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €3,64m2G2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 14

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €114,46uG21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

P- 15

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €164,31uG21R11A5 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 16

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €20,56uG21R4060 Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soquesP- 17
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 18
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,92m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 19
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,83m3G2224123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 20

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,67m3G2224483 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 21

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,43m3G2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 22

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,14m3G2261212 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

P- 23

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €8,50m3G2261222 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

P- 24

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €9,25m3G2265212 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

P- 25

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €13,25m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

P- 26

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €6,37m3G228L10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

P- 27

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,20m2G22B1101 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànicsP- 28
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €0,56m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 29
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,51m3G2422035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 5 km

P- 30

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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 €3,09m3G2422065 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 5 km

P- 31

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1,80m3G2RTM600 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix,
aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

P- 32

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €75,02m3G31511H4 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 33

(SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €23,06m3G3U03RA Base de sorra col·locada en la rasa per al suport de  tups d'aigua potable.P- 34
(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €93,61m3G45C18G3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 35

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,19m2G4BCM8GG Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 36

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €290,54mG4L11186 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m,
3000000 i 5000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 37

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

 €28,72m2G731GWB6I5R6 Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial
6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95
g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida
en calent. Article: ref. 10860210 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de
TEXSA

P- 38

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

 €2,50m2G7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 39

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €26,37m3G931201L Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PMP- 40
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €27,18mG965A1G3 Vorada recta form., DC, 100x23,5x20 arrodonit. Codi 410.010.P- 41
(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €21,56mG965A8E5 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 42

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,77m3G9A1321F Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

P- 43

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €25,39m2G9E13214 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

P- 44

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €90,89m3G9GA5Q34 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

P- 45

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €90,49m3G9GA5U34 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

P- 46

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €91,51m3G9GA5U35 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual

P- 47

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €56,46tG9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 48

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,60m2G9J12N40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1
kg/m2

P- 49

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €0,62m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1
kg/m2

P- 50

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €149,10mGB131TE2 Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques

P- 51

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €195,53mGB202001 Contenció MOSA-20, col·locada sobre pont. Triple barrat. P- 52
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €22,89mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 53

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

 €418,30uGB2Z1000 Extrem ancorat de barrera flexibleP- 54
(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €11,88uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la bandaP- 55
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,68mGBA19110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 56

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,82mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 57

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €69,35uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 58

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,05uGBB11241 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 59

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €99,16uGBBZA001 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 60

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €44,07mGD5591E5 Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I,
i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

P- 61

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €13,58mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària 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- 62

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €164,45mGD75MAK5 Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de 25
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 63

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €296,49mGD75R3K5 Claveguera de tub de formigó de D=150 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, solera
de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

P- 64

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €97,06uGDK2A6F2 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

P- 65

(NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €12,61mGFB19625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 66

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,45mGFB1C625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 67

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,00mGFB1E625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 68

(VINT-I-DOS EUROS)

 €5,20mGG335504 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 69

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €19.615,26uGGC16041 Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 60 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i
quadre de conmutació automàtica, instal·lat

P- 70

(DINOU MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €669,26uGGF24H41 Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau
de formigó

P- 71

(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €0,24m2GR3A4010 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

P- 72

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,96m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 73
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,67uGR662551 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

P- 74

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,10m2GR7217K0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

P- 75

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €84,14uK21QU200 Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària
de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges

P- 76

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-1 EJ71DIP0 u Instal·lació i connexió a la xarxa de dipòsit circular prefabricat de formigó. Capacitat 400 m3.

Inclou condicionament previ del terreny

3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-2 FJM37BE4 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de

fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

851,65 €

BJM37BE0 u Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió d 786,68000 €

Altres conceptes 64,97000 €

P-3 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de

diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

452,87 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ 314,75000 €

Altres conceptes 136,29000 €

P-4 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb

accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

177,93 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, 112,96000 €

Altres conceptes 64,97000 €

P-5 FN75D324 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de

pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó

de canalització soterrada

4.415,52 €

BN75D320 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar d 4.350,55000 €

Altres conceptes 64,97000 €

P-6 FNL18226 u Bomba acceleradora amb motor inundat de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió

màxima 1 bar, embridada, de preu alt, muntada entre tubs

937,76 €

BNL18220 u Bomba acceleradora amb motor inundat de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió 756,03000 €

Altres conceptes 181,73000 €

P-7 FNU90DE u Subministre i muntatge de vàlvula de descàrrega per a la neteja de la xarxa amb acessoris i

pericó, totalment col.locada

189,33 €

BN9016RA u Vàlvula de descàrrega per a la neteja de la xarxa amb acessoris i pericó 125,32000 €

Altres conceptes 64,01000 €

P-8 FRE61260 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

35,31 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 2,25000 €

Altres conceptes 33,06000 €

P-9 FRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la

brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

45,02 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,50000 €

Altres conceptes 40,52000 €

P-10 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

22,28 €

Altres conceptes 22,28000 €
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P-11 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

18,55 €

Altres conceptes 18,55000 €

P-12 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,72 €

Altres conceptes 6,72000 €

P-13 G2194IP m2 Demolició de paviment interior de parcel·la, de fins a 20 cm de gruix i de més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

14,23 €

Sense descomposició 14,23000 €

P-14 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,64 €

Altres conceptes 3,64000 €

P-15 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

114,46 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,50000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 27,20000 €

Altres conceptes 82,76000 €

P-16 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

164,31 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 36,55000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 6,75000 €

Altres conceptes 121,01000 €

P-17 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de

soques

20,56 €

Altres conceptes 20,56000 €

P-18 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-19 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,92 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-20 G2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb

retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

6,83 €

Altres conceptes 6,83000 €

P-21 G2224483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

5,67 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-22 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7,43 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-23 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la

dessecació

2,14 €

Altres conceptes 2,14000 €

P-24 G2261222 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

8,50 €
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Altres conceptes 8,50000 €

P-25 G2265212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la

dessecació

9,25 €

B03D5000 m3 Terra adequada 7,10400 €

Altres conceptes 2,14600 €

P-26 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de

la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95 % PM

13,25 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-27 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,

amb compactació del 95 % PM

6,37 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-28 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans

mecànics

2,20 €

Altres conceptes 2,20000 €

P-29 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-30 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7

t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,51 €

Altres conceptes 3,51000 €

P-31 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12

t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,09 €

Altres conceptes 3,09000 €

P-32 G2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells de residus no petris

(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta

d'alimentació, transportable manualment

1,80 €

Altres conceptes 1,80000 €

P-33 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

75,02 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 58,52760 €

Altres conceptes 16,49240 €

P-34 G3U03RA m3 Base de sorra col·locada en la rasa per al suport de  tups d'aigua potable. 23,06 €

Sense descomposició 23,06000 €

P-35 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

93,61 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 64,66800 €

Altres conceptes 28,94200 €

P-36 G4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

7,19 €

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m 5,83200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02180 €

Altres conceptes 1,33620 €
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P-37 G4L11186 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m,

3000000 i 5000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

290,54 €

B4PA1297 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de <= 272,06000 €

Altres conceptes 18,48000 €

P-38 G731GWB6I m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat

superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de

polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de

60 g/m2, adherida en calent. Article: ref. 10860210 de la serie IMPRIMACIONS i

EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

28,72 €

B71140C0 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de material polietilè de 4,49900 €

B7Z24000I5R kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió bitum 0,67200 €

B71330B0 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt amb autoprotecció metàl·lica LO-30/M-TV amb armadur 7,33700 €

Altres conceptes 16,21200 €

P-39 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,

col·locat sense adherir

2,50 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,13300 €

Altres conceptes 1,36700 €

P-40 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del

PM

26,37 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,68000 €

Altres conceptes 3,62750 €

P-41 G965A1G3 m Vorada recta form., DC, 100x23,5x20 arrodonit. Codi 410.010. 27,18 €

Sense descomposició 27,18000 €

P-42 G965A8E5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de

25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U

(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,56 €

B965A8E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x1 4,17900 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06401 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 2,78553 €

Altres conceptes 14,53146 €

P-43 G9A1321F m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

19,77 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 5,57820 €

B03D5000 m3 Terra adequada 6,80800 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 7,32130 €

P-44 G9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm

de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de

ciment pòrtland

25,39 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,92205 €
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B0111000 m3 Aigua 0,01250 €

Altres conceptes 17,95402 €

P-45 G9GA5Q34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,

escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

90,89 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 77,79450 €

Altres conceptes 13,09550 €

P-46 G9GA5U34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,

escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

90,49 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 77,39550 €

Altres conceptes 13,09450 €

P-47 G9GA5U35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,

escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual

91,51 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 77,39550 €

Altres conceptes 14,11450 €

P-48 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

56,46 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic 52,96000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-49 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació

1 kg/m2

0,60 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,45000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-50 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació

1,1 kg/m2

0,62 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C 0,45100 €

Altres conceptes 0,16900 €

P-51 GB131TE2 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada

amb fixacions mecàniques

149,10 €

BB131TE2 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers, de 120 a 140 cm d'alçària 115,62000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15,84000 €

Altres conceptes 17,64000 €

P-52 GB202001 m Contenció MOSA-20, col·locada sobre pont. Triple barrat. 195,53 €

Sense descomposició 195,53000 €

P-53 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

22,89 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,28500 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 17,46000 €

Altres conceptes 4,14500 €

P-54 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible 418,30 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27300 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 7,47250 €

B0A31000 kg Clau acer 0,16100 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 139,68000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 15,42000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,26620 €

Altres conceptes 255,02730 €

P-55 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda 11,88 €

BBMZC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares 5,30000 €

Altres conceptes 6,58000 €

P-56 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,68 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,04948 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,20681 €

Altres conceptes 0,42371 €

P-57 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,82 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

Altres conceptes 0,31964 €

P-58 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

69,35 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,20000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-59 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

38,05 €

BBM12502 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 23,90000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-60 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

99,16 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 38,88000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fona 49,25000 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-61 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó

HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

44,07 €

BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós 22,78500 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,38481 €

Altres conceptes 13,90019 €

P-62 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària 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

13,58 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02398 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,45940 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

Altres conceptes 5,70638 €

P-63 GD75MAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera

de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

164,45 €

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 55,55550 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) sego 0,32411 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 44,75066 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

Altres conceptes 63,81723 €

P-64 GD75R3K5 m Claveguera de tub de formigó de D=150 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6,

solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

296,49 €

BD75R000 m Tub de formigó de diàmetre 150 cm 139,12500 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,56592 €

Altres conceptes 86,79908 €

P-65 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

97,06 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 3,50007 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,54071 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 37,23962 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,51618 €

Altres conceptes 54,26342 €

P-66 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12,61 €

BFB19620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 2,61120 €

Altres conceptes 9,99880 €

P-67 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

18,45 €

BFB1C620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 5,27340 €

Altres conceptes 13,17660 €

P-68 GFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

22,00 €

BFB1E620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 7,46640 €

Altres conceptes 14,53360 €

P-69 GG335504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K

(AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de

poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,20 €

BG335500 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0 4,52000 €

Altres conceptes 0,68000 €
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P-70 GGC16041 u Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 60 kVA de potència en servei

d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de

control i quadre de conmutació automàtica, instal·lat

19.615,26 €

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens 74,00000 €

BGC16040 u Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 60 kVA de potència en serv 19.500,00000 €

Altres conceptes 41,26000 €

P-71 GGF24H41 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb

dau de formigó

669,26 €

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

BGF24H40 u Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta 8 kN, per a 4 cable 340,09000 €

Altres conceptes 262,42000 €

P-72 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi

segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

0,24 €

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,10150 €

Altres conceptes 0,13850 €

P-73 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 2,96 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-74 GR662551 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de

plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació i primer reg

16,67 €

B0111000 m3 Aigua 0,02500 €

Altres conceptes 16,64500 €

P-75 GR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch

de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob

organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base

acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,10 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,14460 €

Altres conceptes 0,11745 €

P-76 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una

alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la

seva reutilització, sense incloure embalatges

84,14 €

Altres conceptes 84,14000 €
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OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE01

UNITAT TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 12)

6.668,6486,72 44.813,31

2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 29)

350,0000,56 196,00

UNITATTOTAL 01.01.01.01 45.009,31

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE01

UNITAT MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 22)

5.334,9187,43 39.638,44

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 26)

3.734,44013,25 49.481,33

3 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 5 km (P - 31)

1.600,4783,09 4.945,48

UNITATTOTAL 01.01.01.02 94.065,25

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE01

UNITAT TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 68)

3.639,68022,00 80.072,96

2 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 66)

314,79012,61 3.969,50

3 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 67)

4.937,06018,45 91.088,76

4 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 4)

5,000177,93 889,65

5 FN75D324 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de

1,0004.415,52 4.415,52

EUR
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canalització soterrada (P - 5)

6 FNL18226 u Bomba acceleradora amb motor inundat de 8 m3/h de cabal,
com a màxim, de pressió màxima 1 bar, embridada, de preu alt,
muntada entre tubs (P - 6)

2,000937,76 1.875,52

7 FJM37BE4 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 2)

8,000851,65 6.813,20

8 FNU90DE u Subministre i muntatge de vàlvula de descàrrega per a la neteja
de la xarxa amb acessoris i pericó, totalment col.locada (P - 7)

3,000189,33 567,99

9 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 3)

42,000452,87 19.020,54

10 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm,
sobre llit de sorra (P - 65)

16,00097,06 1.552,96

11 EJ71DIP0 u Instal·lació i connexió a la xarxa de dipòsit circular prefabricat de
formigó. Capacitat 400 m3. Inclou condicionament previ del
terreny (P - 1)

1,0003.500,00 3.500,00

UNITATTOTAL 01.01.01.03 213.766,60

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE01

UNITAT MATERIALS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
33)

8,29575,02 622,29

2 G3U03RA m3 Base de sorra col·locada en la rasa per al suport de tups d'aigua
potable. (P - 34)

1.530,64023,06 35.296,56

UNITATTOTAL 01.01.01.04 35.918,85

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL PUNTS DE GIR02

UNITAT TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km) (P - 15)

3,000114,46 343,38

2 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 17)

3,00020,56 61,68

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 29)

785,0000,56 439,60

4 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

8,60022,28 191,61

5 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

31,00018,55 575,05

6 G2194IP m2 Demolició de paviment interior de parcel·la, de fins a 20 cm de
gruix i de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 13)

48,22014,23 686,17

EUR
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UNITATTOTAL 01.01.02.01 2.297,49

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL PUNTS DE GIR02

UNITAT MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)

53,0201,92 101,80

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

94,3002,52 237,64

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 28)

706,8402,20 1.555,05

4 G2261222 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P -
24)

4,8008,50 40,80

5 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 5 km (P - 31)

89,5003,09 276,56

UNITATTOTAL 01.01.02.02 2.211,85

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL PUNTS DE GIR02

UNITAT FERMS I PAVIMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G965A1G3 m Vorada recta form., DC, 100x23,5x20 arrodonit. Codi 410.010. (P
- 41)

192,00027,18 5.218,56

2 G9A1321F m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 3
% de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 43)

706,84019,77 13.974,23

UNITATTOTAL 01.01.02.03 19.192,79

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS03

UNITAT TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

34,40018,55 638,12

2 G2194IP m2 Demolició de paviment interior de parcel·la, de fins a 20 cm de
gruix i de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 13)

80,00014,23 1.138,40

UNITATTOTAL 01.01.03.01 1.776,52

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS03

EUR
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UNITAT PAVIMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA5U34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat (P - 46)

21,60090,49 1.954,58

UNITATTOTAL 01.01.03.02 1.954,58

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS03

UNITAT ORDENACIÓ CIRCULACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 59)

26,00038,05 989,30

2 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 60)

26,00099,16 2.578,16

UNITATTOTAL 01.01.03.03 3.567,46

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL MANIOBRABILITAT ALS VIALS INTERIORS03

UNITAT REPOSICIÓ XARXA ELÈCTRICA I TELEFÒNICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GGC16041 u Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 60 kVA
de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre
de conmutació automàtica, instal·lat (P - 70)

1,00019.615,26 19.615,26

2 GG335504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x
2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 69)

1.194,2905,20 6.210,31

3 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de
pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges (P - 76)

9,00084,14 757,26

4 GGF24H41 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta,
per a 4 cables i muntat amb dau de formigó (P - 71)

8,000669,26 5.354,08

UNITATTOTAL 01.01.03.04 31.936,91

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL FRANJA DE BAIXA COMBUSTIBILITAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km) (P - 15)

53,000114,46 6.066,38

EUR
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2 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 16)

23,000164,31 3.779,13

3 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 17)

76,00020,56 1.562,56

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 29)

60.320,0000,56 33.779,20

5 G2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells
de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat
per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment (P - 32)

50.315,5001,80 90.567,90

6 FRE61260 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 8)

90,00035,31 3.177,90

7 FRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb
cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 9)

57,00045,02 2.566,14

CAPÍTOLTOTAL 01.01.04 141.499,21

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT CAMÍ PERIMETRAL05

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)

826,5601,92 1.587,00

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

497,7302,52 1.254,28

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 28)

1.075,6002,20 2.366,32

4 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 23)

551,2302,14 1.179,63

5 G2265212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 25)

907,2009,25 8.391,60

6 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a
5 km (P - 30)

53,5003,51 187,79

CAPÍTOLTOTAL 01.05.01 14.966,62

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT CAMÍ PERIMETRAL05

CAPÍTOL DRENATGE02

UNITAT DRENATGE TRANSVERSAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2224483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m
d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 21)

28,0005,67 158,76

EUR
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2 GD75MAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment
amb morter M-10 , solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 63)

7,000164,45 1.151,15

3 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 27)

5,5006,37 35,04

UNITATTOTAL 01.05.02.01 1.344,95

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT CAMÍ PERIMETRAL05

CAPÍTOL DRENATGE02

UNITAT DRENATGE LONGITUDINAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 20)

215,1206,83 1.469,27

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 26)

107,56013,25 1.425,17

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària 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 - 62)

188,57013,58 2.560,78

4 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
(P - 61)

26,45044,07 1.165,65

UNITATTOTAL 01.05.02.02 6.620,87

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT CAMÍ PERIMETRAL05

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 40)

216,12026,37 5.699,08

2 G9GA5U35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
ratllat mecànico-manual (P - 47)

221,51091,51 20.270,38

3 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 50)

1.230,6000,62 762,97

4 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P -
39)

1.226,0002,50 3.065,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05.03 29.797,43

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT CAMÍ PERIMETRAL05

EUR
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CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 53)

161,57022,89 3.698,34

2 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda (P - 55)

20,00011,88 237,60

3 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible (P - 54) 2,000418,30 836,60

4 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 59)

1,00038,05 38,05

5 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 60)

1,00099,16 99,16

CAPÍTOLTOTAL 01.05.04 4.909,75

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT CAMÍ PERIMETRAL05

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 73)

272,1692,96 805,62

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals (P - 72)

907,2300,24 217,74

3 GR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2 (P - 75)

907,2301,10 997,95

CAPÍTOLTOTAL 01.05.05 2.021,31

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT VIAL EXTERIOR06

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 14)

3.160,0003,64 11.502,40

2 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km) (P - 15)

10,000114,46 1.144,60

3 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 17)

10,00020,56 205,60

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 29)

8.399,2300,56 4.703,57

CAPÍTOLTOTAL 01.06.01 17.556,17

EUR
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OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT VIAL EXTERIOR06

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)

1.894,9801,92 3.638,36

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

7.171,3502,52 18.071,80

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 28)

4.743,7802,20 10.436,32

4 G2261212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 23)

3.343,0802,14 7.154,19

5 G2265212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 25)

3.052,8009,25 28.238,40

6 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 5 km (P - 31)

3.828,2703,09 11.829,35

CAPÍTOLTOTAL 01.06.02 79.368,42

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT VIAL EXTERIOR06

CAPÍTOL DRENATGE03

UNITAT DRENATGE TRANSVERSAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2224483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m
d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 21)

98,0005,67 555,66

2 GD75MAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment
amb morter M-10 , solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 63)

15,500164,45 2.548,98

3 GD75R3K5 m Claveguera de tub de formigó de D=150 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:6, solera de 25 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 64)

9,000296,49 2.668,41

4 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 27)

81,9706,37 522,15

UNITATTOTAL 01.06.03.01 6.295,20

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT VIAL EXTERIOR06

CAPÍTOL DRENATGE03

UNITAT DRENATGE LONGITUDINAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 20)

1.560,1206,83 10.655,62

EUR
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2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 26)

780,10013,25 10.336,33

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària 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 - 62)

723,68013,58 9.827,57

4 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
(P - 61)

6,00044,07 264,42

UNITATTOTAL 01.06.03.02 31.083,94

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT VIAL EXTERIOR06

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 40)

1.660,32026,37 43.782,64

2 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 48)

545,53056,46 30.800,62

3 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 49)

4.743,7100,60 2.846,23

CAPÍTOLTOTAL 01.06.04 77.429,49

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT VIAL EXTERIOR06

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 53)

158,90022,89 3.637,22

2 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda (P - 55)

19,00011,88 225,72

3 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible (P - 54) 2,000418,30 836,60

4 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 59)

2,00038,05 76,10

5 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 58)

2,00069,35 138,70

6 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 60)

4,00099,16 396,64

7 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 56)

1.581,2400,68 1.075,24

EUR
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8 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 57)

790,6200,82 648,31

CAPÍTOLTOTAL 01.06.05 7.034,53

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT VIAL EXTERIOR06

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 73)

897,6902,96 2.657,16

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals (P - 72)

2.992,3000,24 718,15

3 GR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2 (P - 75)

2.992,3001,10 3.291,53

4 GR662551 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a
25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 74)

25,00016,67 416,75

CAPÍTOLTOTAL 01.06.06 7.083,59

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT PONT07

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2145PO01 u Enderroc de l'estructura actual del pont, mantenint l'estrep nord.
S'inclou l'enderroc del paviment actual, retirada de contencions,
bigues demés elements estructurals. Demolició de l'estrep sud i
moviment de terres pertinent per la construcció del nou estrep. (P
- 0)

1,00060.000,00 60.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07.01 60.000,00

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT PONT07

CAPÍTOL CONSTRUCCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4L11186 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T, fins a 20 m, 3000000 i 5000000 cm4 d'inèrcia i
2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua (P - 37)

60,000290,54 17.432,40

2 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
35)

31,68093,61 2.965,56

3 G4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 36)

158,4007,19 1.138,90

4 G4EST0RA u Procés de construció de l'estrep sud del pont, incloent feines de 1,000250.000,00 250.000,00

EUR
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condicionament del terreny. (P - 0)

CAPÍTOLTOTAL 01.07.03 271.536,86

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT PONT07

CAPÍTOL PAVIMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 48)

13,80056,46 779,15

2 G731GWB6I5R6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons
UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines
una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95
g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de
fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent. Article: ref.
10860210 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I
ADHESIUS de TEXSA (P - 38)

120,00028,72 3.446,40

3 G965A8E5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 42)

15,00021,56 323,40

4 G9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland (P - 44)

22,50025,39 571,28

5 G9GA5Q34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat (P - 45)

2,70090,89 245,40

CAPÍTOLTOTAL 01.07.04 5.365,63

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT PONT07

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda (P - 55)

19,00011,88 225,72

2 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 56)

60,0000,68 40,80

3 GB131TE2 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 120 a
140 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (P - 51)

15,000149,10 2.236,50

4 GB202001 m Contenció MOSA-20, col·locada sobre pont. Triple barrat. (P -
52)

30,000195,53 5.865,90

CAPÍTOLTOTAL 01.07.05 8.368,92

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT CONTROL DE QUALITAT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 J001RA01 p.a Partida alçada a justificar per al  (P - 0) 1,00025.714,01 25.714,01

EMPLAÇAMENTTOTAL 01.08 25.714,01

OBRA PRESSUPOST  101

EMPLAÇAMENT SEGURETAT I SALUT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H100A00 p.a Partida alçada a justificar per l'Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte (P - 0)

1,00037.545,76 37.545,76

EMPLAÇAMENTTOTAL 01.09 37.545,76

EUR
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NIVELL 4: Unitat Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unitat 01.01.01.01  Treballs previs 45.009,31

Unitat 01.01.01.02  Moviment de terres 94.065,25

Unitat 01.01.01.03  Tubs i accessoris per a gasos i fluids 213.766,60

Unitat 01.01.01.04  Materials 35.918,85

Capítol 01.01.01  Xarxa d'abastament d'aigua potable 388.760,01

Unitat 01.01.02.01  Treballs previs 2.297,49

Unitat 01.01.02.02  Moviment de terres 2.211,85

Unitat 01.01.02.03  Ferms i paviment 19.192,79

Capítol 01.01.02  Punts de gir 23.702,13

Unitat 01.01.03.01  Treballs previs 1.776,52

Unitat 01.01.03.02  Paviment 1.954,58

Unitat 01.01.03.03  Ordenació circulació 3.567,46

Unitat 01.01.03.04  Reposició xarxa elèctrica i telefònica 31.936,91

Capítol 01.01.03  Maniobrabilitat als vials interiors 39.235,47

Unitat 01.05.02.01  Drenatge transversal 1.344,95

Unitat 01.05.02.02  Drenatge longitudinal 6.620,87

Capítol 01.05.02  Drenatge 7.965,82

Unitat 01.06.03.01  Drenatge transversal 6.295,20

Unitat 01.06.03.02  Drenatge longitudinal 31.083,94

Capítol 01.06.03  Drenatge 37.379,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

497.042,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  Xarxa d'abastament d'aigua potable 388.760,01

Capítol 01.01.02  Punts de gir 23.702,13

Capítol 01.01.03  Maniobrabilitat als vials interiors 39.235,47

Capítol 01.01.04  Franja de baixa combustibilitat 141.499,21

Emplaçament 01.01  Urbanització 593.196,82

Capítol 01.05.01  Moviment de terres 14.966,62

Capítol 01.05.02  Drenatge 7.965,82

Capítol 01.05.03  Ferms i paviments 29.797,43

Capítol 01.05.04  Senyalització i protecció 4.909,75

Capítol 01.05.05  Mesures correctores 2.021,31

Emplaçament 01.05  Camí perimetral 59.660,93

Capítol 01.06.01  Treballs previs 17.556,17

Capítol 01.06.02  Moviment de terres 79.368,42

Capítol 01.06.03  Drenatge 37.379,14

Capítol 01.06.04  Ferms i paviments 77.429,49

Capítol 01.06.05  Senyalització i protecció 7.034,53

Capítol 01.06.06  Mesures correctores 7.083,59

Emplaçament 01.06  Vial exterior 225.851,34

Capítol 01.07.01  Treballs previs 60.000,00

Capítol 01.07.03  Construcció 271.536,86

Capítol 01.07.04  Paviment 5.365,63

Capítol 01.07.05  Senyalització i protecció 8.368,92

euros
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Emplaçament 01.07  Pont 345.271,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.223.980,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Emplaçament Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Emplaçament 01.01  Urbanització 593.196,82

Emplaçament 01.05  Camí perimetral 59.660,93

Emplaçament 01.06  Vial exterior 225.851,34

Emplaçament 01.07  Pont 345.271,41

Emplaçament 01.08  Control de qualitat 25.714,01

Emplaçament 01.09  Seguretat i Salut 37.545,76

Obra 01 Pressupost 1 1.287.240,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.287.240,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 1.287.240,27

1.287.240,27

euros
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