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Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 00  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 5.582,000

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 453,000 453,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,000

3 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 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 5.582,000 5.582,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.582,000

4 G21D5QQA m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb
compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

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

1 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

5 G219Q229 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col.locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

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

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

EUR



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 2

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 01  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01  TERRAPLÈ

1 G2240002 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido y compactación según condiciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas

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

1 2.840,000 2.840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.840,000

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

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

1 11.210,000 11.210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.210,000

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

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

1 2.840,000 2.840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.840,000

4 G2264221 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

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

1 2.587,000 2.587,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.587,000

5 G3489291 m3 Aportació de zahorra artificial  + transport a obra

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

1 3.170,000 3.170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.170,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT

EUR



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 3

Capítulo 01  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 02  EXCAVACIONS

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

AMIDAMENT DIRECTE 11.210,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 02  DRENATGE
Obra elemental 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

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

1 1.564,000 1.564,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.564,000

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

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

1 1.254,000 1.254,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.254,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 290,000

4 GD5A1905 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=300 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GD5Y9022 m Borde canalitzador d'aigua

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

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 03  FERMS
Obra elemental 01  AFERMATS

1 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 27)

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

1 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 780,000 780,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 per a capa de base o intermitja , inclòs filter, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 27)

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

1 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.076,000

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC 22 base 60/70, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 29)

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

1 1.076,000 1.076,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.076,000

5 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

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

1 4.582,000 4.582,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.582,000

6 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 4.582,000 4.582,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.582,000

EUR



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 5

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 03  FERMS
Obra elemental 02  VORERES I VORADES

1 G9GA5P44 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, 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 estenedora, reglejat

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

1 850,000 850,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

2 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 850,000 850,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

3 G96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 553,000 553,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 553,000

4 G96611C5 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de <= 15 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 453,000 453,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 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

1 866,000 866,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 866,000

2 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 415,000 415,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
32)

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

1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Obra elemental 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 GBBZ1110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 GBB53462 u Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col.locada
(P - 36)

EUR



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 GBB53628 u Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col.locada (P - 37)

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

1 6,760 6,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,760

6 GBB52873 u Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col.locat (P - 40)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7 GBB57289 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col.locat, inclòs el
subministre (sense col.locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 39)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 GBB58282 u Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col.locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 38)

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

1 16,678 16,678 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,678

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 05  IL·LUMINACIÓ

1 G9G31872 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària,
de sis braços, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col.locat sobre dau de formigó. Amb instal.lació de
llumeneres. (P - 22)

EUR



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 8

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 G9G31820 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció
nominal, per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de
paleta,i soldadures aluminotèrmiques (P - 20)

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

1 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

3 G9G38267 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 21)

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

1 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

4 G9G38272 u Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 Qm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 23)

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 G9G37289 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, incloent base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 19)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 06  RECUPERACIÓ AMBIENTAL

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

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 9

1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GR3P6820 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adobs (P - 45)

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

1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 07  SERVEIS AFECTATS

1 REP00009 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col.locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 51)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO ROTONDA SENTMENAT
Subobra 01  ROTONDA SENTMENAT
Capítulo 08  PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 01  D'ABONAMENT ÍNTEGRE

1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 48)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA98873 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 49)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 19/12/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,17m2G2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 1

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €3,61mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 2

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €50,00uG219Q229 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col.locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(CINQUANTA EUROS)

 €33,20uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 4

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €6,56mG21D5QQA Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de
gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

P- 5

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €73,27uG21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 6

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

 €2,92m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 7

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,84m3G2224121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 8

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,80m2G2240002 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido y compactación según
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas

P- 9

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €14,33m3G2264221 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

P- 10

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,17m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

P- 11

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €24,33m3G228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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- 12

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

 €0,95m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 13

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,50m3G3489291 Aportació de zahorra artificial  + transport a obraP- 14
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €20,10m3G91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 15

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €26,65m3G921201J Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PMP- 16
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €26,02mG96511C9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 17

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €50,26mG96611C5 Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de <= 15 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 18

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €10,38mG9G31820 Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció
nominal, per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de
paleta,i soldadures aluminotèrmiques (P - 20)

P- 19

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.495,00uG9G31872 Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària,
de sis braços, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col.locat sobre dau de formigó. Amb instal.lació de
llumeneres. (P - 22)

P- 20

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

 €2.643,25uG9G37289 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, incloent base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 19)

P- 21

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,32mG9G38267 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 21)

P- 22

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €50,65uG9G38272 Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 Qm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 23)

P- 23

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €90,18m3G9GA5P44 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, 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 estenedora, reglejat

P- 24

(NORANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €58,00tG9H11232 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 25

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

 €33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 per a capa de base o intermitja , inclòs filter, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 27)

P- 26

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC 22 base 60/70, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 29)

P- 27

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €250,00tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 27)P- 28
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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 €13,43m2G9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació
0,5 kg/m2

P- 29

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,65m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1
kg/m2

P- 30

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,49mGBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 31

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,85mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 32

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €16,48m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
32)

P- 33

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €223,99uGBB11131 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 34

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €117,09uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 35

(CENT DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €25,24uGBB52873 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col.locat (P - 40)

P- 36

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

 €252,65uGBB53462 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col.locada
(P - 36)

P- 37

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €203,67uGBB53628 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col.locada (P - 37)

P- 38

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €110,00uGBB57289 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col.locat, inclòs el
subministre (sense col.locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 39)

P- 39

(CENT DEU EUROS)

 €165,98uGBB58282 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col.locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 38)

P- 40

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)



Millora de la intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 del T.M. de Sentmenat

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 19/12/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,00mGBBZ1110 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavatP- 41
(DIVUIT EUROS)

 €14,24mGD571110 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- 42

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €51,72mGD5A1905 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=300 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

P- 43

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €64,70uGD5J4F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 44

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €12,30mGD5Y9022 Borde canalitzador d'aiguaP- 45
(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €3,09m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 46
(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1,00m3GR3P6820 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adobs (P - 45)

P- 47

(UN EUROS)

 €13,45uGR662551 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- 48

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €30.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 48)

P- 49

(TRENTA MIL EUROS)

 €8.127,54paPPA98873 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 49)

P- 50

(VUIT MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €120,00uREP00009 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col.locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 51)

P- 51

(CENT VINT EUROS)
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P-1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

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

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,61 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-3 G219Q229 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col.locació de bàcul o columna

d'enllumenat existent, de

qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició

de fonamentació, càrrega i

transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

P-4 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

33,20 €

Altres conceptes 33,20000 €

P-5 G21D5QQA m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm

de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

6,56 €

Altres conceptes 6,56000 €

P-6 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa

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

compostatge (no mes lluny de 20 km)

73,27 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 22,95000 €

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

Altres conceptes 45,82000 €

P-7 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

2,92 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-8 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,84 €

Altres conceptes 6,84000 €

P-9 G2240002 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido y compactación según

condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas

0,80 €

B0111000 m3 Agua 0,05300 €

Altres conceptes 0,74700 €

P-10 G2264221 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

14,33 €

B0111000 m3 Agua 0,05300 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,86000 €

Altres conceptes 9,41700 €

P-11 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,

estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

1,17 €

Sense descomposició 1,17000 €

P-12 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

24,33 €
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Altres conceptes 24,33000 €

P-13 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,95 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-14 G3489291 m3 Aportació de zahorra artificial  + transport a obra 12,50 €

Sense descomposició 12,50000 €

P-15 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb

filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

20,10 €

B0111000 m3 Agua 0,05300 €

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,17869 €

Altres conceptes 13,86831 €

P-16 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 26,65 €

B0111000 m3 Agua 0,05300 €

B0372000 m3 Zahorra artificial, incluido transporte en obra 22,43047 €

Altres conceptes 4,16653 €

P-17 G96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de

20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

26,02 €

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20 6,06900 €

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 3,99663 €

Altres conceptes 15,89036 €

P-18 G96611C5 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de

20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de <= 15 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

50,26 €

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 2,96720 €

B96611C0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 2 28,37100 €

Altres conceptes 18,85779 €

P-19 G9G31820 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció

nominal, per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit

material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de

paleta,i soldadures aluminotèrmiques (P - 20)

10,38 €

Sense descomposició 10,38000 €

P-20 G9G31872 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària,

de sis braços, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN

40-5, col.locat sobre dau de formigó. Amb instal.lació de

llumeneres. (P - 22)

2.495,00 €

Sense descomposició 2.495,00000 €

P-21 G9G37289 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer

inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge

astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, incloent base

de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de

connexió i muntatge (P - 19)

2.643,25 €
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Sense descomposició 2.643,25000 €

P-22 G9G38267 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació

R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT

marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport

a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge

indeleble i material auxiliar necessari (P - 21)

2,32 €

Sense descomposició 2,32000 €

P-23 G9G38272 u Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de

300 Qm de gruix, de 1500 mm de llargària

i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 23)

50,65 €

Sense descomposició 50,65000 €

P-24 G9GA5P44 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, 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 estenedora, reglejat

90,18 €

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 77,79450 €

Altres conceptes 12,38550 €

P-25 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i

compactada

58,00 €

B9H11232 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 51,75000 €

Altres conceptes 6,25000 €

P-26 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 per a capa de base o intermitja , inclòs filter,

estesa i compactada, sense incloure betum (P - 27)

33,48 €

Sense descomposició 33,48000 €

P-27 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC 22 base 60/70, per a capa de base, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum (P - 29)

33,43 €

Sense descomposició 33,43000 €

P-28 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 27) 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-29 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 0,5 kg/m2

13,43 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,20500 €

Altres conceptes 13,22500 €

P-30 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació

1,1 kg/m2

0,65 €

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

Altres conceptes 0,19900 €

P-31 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,49 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,12408 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02641 €

Altres conceptes 0,33951 €

P-32 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,85 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

Altres conceptes 0,34964 €

P-33 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,

símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,

amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -

32)

16,48 €

Sense descomposició 16,48000 €

P-34 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

223,99 €

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 198,07000 €

Altres conceptes 25,92000 €

P-35 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

117,09 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 98,01000 €

Altres conceptes 19,08000 €

P-36 GBB52873 u Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons

designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport

de senyals de trànsit, col.locat (P - 40)

25,24 €

Sense descomposició 25,24000 €

P-37 GBB53462 u Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals

de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements

de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col.locada

(P - 36)

252,65 €

Sense descomposició 252,65000 €

P-38 GBB53628 u Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a

senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció

(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en

poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment

col.locada (P - 37)

203,67 €

Sense descomposició 203,67000 €

P-39 GBB57289 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de

90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col.locat, inclòs el

subministre (sense col.locació) dels perns roscats d'ancoratge

del fonament (P - 39)

110,00 €

Sense descomposició 110,00000 €

P-40 GBB58282 u Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical

d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i

transport a l'abocador del material sobrant i col.locació dels perns

d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,

totalment acabada (P - 38)

165,98 €

Sense descomposició 165,98000 €

P-41 GBBZ1110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat 18,00 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,69000 €

Altres conceptes 5,31000 €

P-42 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

14,24 €
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resultants

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

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,30015 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,04760 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

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

Altres conceptes 6,35137 €

P-43 GD5A1905 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=300 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

51,72 €

BD5A2H20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 300 mm de diàmetre 15,34050 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 11,16000 €

Altres conceptes 25,21950 €

P-44 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

64,70 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €

B0DZA000 l Desencofrante 1,33280 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,71638 €

Altres conceptes 46,33165 €

P-45 GD5Y9022 m Borde canalitzador d'aigua 12,30 €

Sense descomposició 12,30000 €

P-46 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,09 €

Altres conceptes 3,09000 €

P-47 GR3P6820 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el

subministrament d'adobs (P - 45)

1,00 €

Sense descomposició 1,00000 €

P-48 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

13,45 €

B0111000 m3 Agua 0,02120 €

Altres conceptes 13,42880 €

P-49 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant

l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

(P - 48)

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €

P-50 PPA98873 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a

l'obra (P - 49)

8.127,54 €

Sense descomposició 8.127,54000 €

P-51 REP00009 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova

col.locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de

qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i

desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i

transport a l'abocador dels materials resultants, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 51)

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €
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El autor del projecte:

Gerard Bellaubi Argany
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OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

5.582,0000,95 5.302,90

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)

453,0003,61 1.635,33

3 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 1)

5.582,0004,17 23.276,94

4 G21D5QQA m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm
d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb compressor de
dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió (P - 5)

230,0006,56 1.508,80

5 G219Q229 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col.locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

3,00050,00 150,00

6 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 4)

14,00033,20 464,80

7 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 6)

10,00073,27 732,70

CAPÍTULOTOTAL 01.01.00 33.071,47

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES01

OBRA ELEMENTAL TERRAPLÈ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2240002 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido
y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas
 (P - 9)

2.840,0000,80 2.272,00

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11) (P -
11)

11.210,0001,17 13.115,70

3 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 15)

2.840,00020,10 57.084,00

4 G2264221 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 10)

2.587,00014,33 37.071,71

5 G3489291 m3 Aportació de zahorra artificial  + transport a obra (P - 14) 3.170,00012,50 39.625,00

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.01.01 149.168,41

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

EUR
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SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES01

OBRA ELEMENTAL EXCAVACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

11.210,0002,92 32.733,20

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.01.02 32.733,20

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO DRENATGE02

OBRA ELEMENTAL DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora (P - 8)

1.564,0006,84 10.697,76

2 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM (P - 12)

1.254,00024,33 30.509,82

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 - 42)

290,00014,24 4.129,60

4 GD5A1905 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=300 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 43)

20,00051,72 1.034,40

5 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 44)

4,00064,70 258,80

6 GD5Y9022 m Borde canalitzador d'aigua (P - 45) 35,00012,30 430,50

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.02.01 47.060,88

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO FERMS03

OBRA ELEMENTAL AFERMATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 27)
(P - 28)

85,000250,00 21.250,00

2 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 25)

780,00058,00 45.240,00

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 per a capa de
base o intermitja , inclòs filter, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 27) (P - 26)

1.076,00033,48 36.024,48

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC 22 base 60/70, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
29) (P - 27)

1.076,00033,43 35.970,68

EUR
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5 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 29)

4.582,00013,43 61.536,26

6 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 30)

4.582,0000,65 2.978,30

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.03.01 202.999,72

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO FERMS03

OBRA ELEMENTAL VORERES I VORADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA5P44 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de
consistència plàstica, 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 estenedora,
reglejat (P - 24)

850,00090,18 76.653,00

2 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 98 % del PM (P - 16)

850,00026,65 22.652,50

3 G96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 17)

553,00026,02 14.389,06

4 G96611C5 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de <= 15 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 18)

453,00050,26 22.767,78

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.03.02 136.462,34

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT04

OBRA ELEMENTAL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 32)

866,0000,85 736,10

2 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 31)

415,0000,49 203,35

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
32) (P - 33)

41,00016,48 675,68

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.01 1.615,13

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

EUR
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CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT04

OBRA ELEMENTAL SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 34)

9,000223,99 2.015,91

2 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 35)

10,000117,09 1.170,90

3 GBBZ1110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra clavat (P - 41)

21,00018,00 378,00

4 GBB53462 u Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col.locada
(P - 36) (P - 37)

3,000252,65 757,95

5 GBB53628 u Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col.locada (P - 37) (P - 38)

6,760203,67 1.376,81

6 GBB52873 u Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col.locat (P - 40) (P - 36)

7,20025,24 181,73

7 GBB57289 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col.locat, inclòs el
subministre (sense col.locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 39) (P - 39)

3,000110,00 330,00

8 GBB58282 u Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col.locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 38) (P - 40)

16,678165,98 2.768,21

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.02 8.979,51

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO IL·LUMINACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9G31872 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària,
de sis braços, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col.locat sobre dau de formigó. Amb instal.lació de
llumeneres. (P - 22) (P - 20)

5,0002.495,00 12.475,00

2 G9G31820 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de secció
nominal, per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de
paleta,i soldadures aluminotèrmiques (P - 20) (P - 19)

172,00010,38 1.785,36

3 G9G38267 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 21) (P - 22)

172,0002,32 399,04

EUR
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4 G9G38272 u Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 Qm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 23) (P - 23)

15,00050,65 759,75

5 G9G37289 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, incloent base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 19) (P - 21)

1,0002.643,25 2.643,25

CAPÍTULOTOTAL 01.01.05 18.062,40

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO RECUPERACIÓ AMBIENTAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 46)

450,0003,09 1.390,50

2 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 - 48)

2,00013,45 26,90

3 GR3P6820 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adobs (P - 45) (P - 47)

450,0001,00 450,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01.06 1.867,40

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO SERVEIS AFECTATS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 REP00009 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col.locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 51) (P - 51)

3,000120,00 360,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01.07 360,00

OBRA PRESUPUESTO  ROTONDA SENTMENAT01

SUBOBRA ROTONDA SENTMENAT01

CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES08

OBRA ELEMENTAL D'ABONAMENT ÍNTEGRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 48) (P - 49)

1,00030.000,00 30.000,00

2 PPA98873 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 49) (P - 50)

1,0008.127,54 8.127,54

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.08.01 38.127,54

EUR
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NIVELL 4: Obra elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.01.01.01  Terraplè 149.168,41

Obra elemental 01.01.01.02  Excavacions 32.733,20

Capítulo 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 181.901,61

Obra elemental 01.01.02.01  Drenatge longitudinal 47.060,88

Capítulo 01.01.02  DRENATGE 47.060,88

Obra elemental 01.01.03.01  Afermats 202.999,72

Obra elemental 01.01.03.02  Voreres i vorades 136.462,34

Capítulo 01.01.03  FERMS 339.462,06

Obra elemental 01.01.04.01  Senyalització horitzontal 1.615,13

Obra elemental 01.01.04.02  Senyalització vertical 8.979,51

Capítulo 01.01.04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 10.594,64

Obra elemental 01.01.08.01  D'abonament íntegre 38.127,54

Capítulo 01.01.08  PARTIDES ALÇADES 38.127,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
617.146,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01.00  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 33.071,47

Capítulo 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 181.901,61

Capítulo 01.01.02  DRENATGE 47.060,88

Capítulo 01.01.03  FERMS 339.462,06

Capítulo 01.01.04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 10.594,64

Capítulo 01.01.05  IL·LUMINACIÓ 18.062,40

Capítulo 01.01.06  RECUPERACIÓ AMBIENTAL 1.867,40

Capítulo 01.01.07  SERVEIS AFECTATS 360,00

Capítulo 01.01.08  PARTIDES ALÇADES 38.127,54

Subobra 01.01  ROTONDA SENTMENAT 670.508,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
670.508,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  ROTONDA SENTMENAT 670.508,00

Obra 01 Presupuesto Rotonda Sentmenat 670.508,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
670.508,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Obra 01 Presupuesto Rotonda Sentmenat 670.508,00

670.508,00

euros


